
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓ 
วันอังคารท่ี  ๒๗   เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

ณ หองประชมุ ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------ 

ผูเขาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทยหญิงวณิช  วรรณพฤกษ กรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๓.  ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๔.  ศาสตราจารย ดร.มนุวด ี หังสพฤกษ  กรรมการ  

  ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ๕.  ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  กรรมการ 
  ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ๖. รองศาสตราจารย ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 ๗.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี เสาวคนธ  กรรมการ  
       คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภยัภูเบศร 
๘.  รองศาสตราจารย ดร.มนตรี  แยมกสิกร  กรรมการ  

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
๙.  รองศาสตราจารยเกษม พิพัฒนปญญานุกูล  กรรมการ 

                  ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๑๐.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย  กรรมการ 

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๑๑.  รองศาสตราจารย ดร.เสรี   ชัดแชม  กรรมการ  
       ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๒.  รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จันทรประเสริฐ   กรรมการ 

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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๑๓. รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิิตรพร หลอสุวรรณกลุ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  

๑๕.  นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หัวหนาสํานักงานสภามหาวทิยาลัย  
๑๖.  นายพิชิตร มีพจนา  ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
๑๗.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผูชวยเลขานุการ 

 หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 
 
ผูลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย ดร.ปราณ ี กุลละวณิชย   
  ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ    
 ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๓.  ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง   
       ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๔.  รองศาสตราจารย ดร.ประทุม มวงมี   

          ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผูเขาชี้แจง 

๑. รองศาสตราจารยเทพศักดิ์  ทองนพคุณ คณะศิลปกรรมศาสตร 
๒. ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา  แสงสืบชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร 
๓.  ผูชวยศาสตราจารยศานติ  เดชคํารณ คณะศิลปกรรมศาสตร 
๔.   รองศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  มโนเชียวพินิจ คณะสหเวชศาสตร 
๕. ดร.อาณัติ ดีวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร 
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๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิชญ  สมพงษธรรม คณะศึกษาศาสตร 
๗. นางสาวอัมพร ศิวิลัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๘. นางสาวรัชชุมาส อรรถกิจเจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๙. นางกนกวรรณ มณไฑวงศ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
๑๐. นางสาวสุภาภรณ คําเสียง กองการเจาหนาท่ี 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๑๕   น. 
  
วาระท่ี ๑  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ผลสรุปการตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
  และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 

  
ตามท่ีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  

ไดรับเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา  และไดแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมและกํากับมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันสมทบ   เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินของสถาบันสมทบ  ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมและกํากบั
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันสมทบ  ประกอบดวย 
 ๑.  ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  อุปภัมภ   ประธานกรรมการประเมินฯ 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองประธานกรรมการประเมินฯ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนภีรณ  ทรัพยกรานนท กรรมการประเมินฯ   
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัล  ฉกรรจแดง  กรรมการประเมินฯ   
 ๕. รองศาสตราจารย ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล  กรรมการประเมินฯ   
 ๖. ดร.อนุกูล  บูรณประทีปรัตน    กรรมการประเมินฯ   
 ๗. รองศาสตราจารยพิริยา  ศุภศรี    กรรมการและเลขานุการประเมินฯ    

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จนัทบุรี  
ไดเสนอเอกสารการสรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบฯ พรอมรายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  
ท่ีคณะกรรมการควบคุมและกํากับมาตรฐานการศึกษาของสถาบันสมทบ   ไดตรวจเยีย่มการดําเนินงาน ปการศึกษา
๒๕๕๐-๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี  ๑๓-๑๔  มกราคม  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ  
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  
   
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงหนังสือ  ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๔)/ว ๔๒๗   
เร่ือง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓  แจงใหมหาวิทยาลัย 
ทราบวาตามท่ีมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)   
ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  นั้น  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการพิจารณาทบทวนแลว  
มีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๓  ใหจดัทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับใหมแทน  และใหใชบังคับกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังรัฐและเอกชนในสังกัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ  
 

 

มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังท่ี  ๑ /๒๕๕๓  
  วันท่ี   ๒๓  กุมภาพันธ   ๒๕๕๓  
 
            ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี ๑ /๒๕๕๓  
เม่ือวันท่ี  ๒๓  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๓   ใหท่ีประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑ /๒๕๕๓  
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม   
 
วาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 
  -  ไมมี  -   
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วาระท่ี ๔   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
         ๔.๑   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยทัศนศิลปและการออกแบบ  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

ดวยคณะศิลปกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวจิัยทัศนศิลป 
และการออกแบบ  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  ๑.  ผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการวิจยัสรางสรรคทัศนศิลปและการออกแบบ  
เพื่อนําองคความรูใหมไปประยุกตใช  ทางการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปและผลงานออกแบบตอสังคมและ
ประเทศชาติ  
  ๒. ผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ เพื่อเขาสูการทํางานในดานตางๆ ในทางทัศนศิลป
และการออกแบบ 
  ๓. พัฒนาองคความรู สรางองคความรู และถายทอดความรูการศึกษาทัศนศิลปและการ
ออกแบบ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันระดับประเทศสูสังคมโลก 
 โครงสรางหลักสูตร   จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๔๘  หนวยกิต 
 แบบ ๑.๑   
  ก.  วิชาบังคับ  (ไมนับหนวยกิต) 
  ข.  ดุษฎีนิพนธ    ๔๘    หนวยกติ  
 แบบ ๒.๑   
  ก.  วิชาบังคับ     ๑๒    หนวยกติ 
  ข.  ดุษฎีนิพนธ    ๓๖    หนวยกติ (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๒   
เม่ือวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒  และคณะกรรมการประจําบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓  
เม่ือวันท่ี ๒๖   กุมภาพนัธ  ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยทัศนศิลปและการออกแบบ  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดบัปริญญาเอก (สมอ.๐๖) 

   

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ   
  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  และ แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ระดับปริญญาเอก (สมอ.๐๖)  โดยขอใหปรับแกตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้
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 ๑.๑ ขอใหปรับช่ือสาขาวิชาเปน “ทัศนศิลปและการออกแบบ”   
 ๑.๒ หนา ๖  ขอใหเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกบัคุณสมบัติของผูเขาศึกษา แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑   
 ๑.๓ ขอใหเพิ่มคําอธิบายรายวิชา รายวิชา ๖๓๔๙๙๘  ดุษฎีนิพนธ  และ ๖๓๔๙๙๙  ดษุฎีนพินธ  
 ๑.๔ หนา ๓๐  ขอใหพิจารณาทบทวน รายวิชา ๖๓๔๗๑๑  วธีิวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพและ 
  ปริมาณข้ันสูง  โดยใหเนนเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ 
 ๑.๕ หนา ๓๑  ขอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชา รายวิชา ๖๓๔๗๑๔  สัมมนาทัศนศิลปและ 
  การออกแบบ   
 ๑.๖ ขอใหพิจารณาทบทวนคําอธิบายรายวิชาท้ังเลมหลักสูตร  โดยเฉพาะรายวิชา ๖๓๔๗๐๑  
  สัมมนาดุษฎีนพินธ ๑,  ๖๓๔๗๐๒ สัมมนาดุษฎีนิพนธ ๒, ๖๓๔๗๐๓ สัมมนาดุษฎีนพินธ ๓    
 ๑.๗ ขอใหปรับแกผลการเรียนรูใหเปนระดับบัณฑิตศึกษา และควรมีผลการเรียนรูดานวชิาชีพ 
๒.   เม่ือปรับแกแลว  ขอใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจดัทําเปน 
 เอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด  พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 
         ๔.๒   การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
  สาขาวิชาวิจัยทัศนศิลปและการออกแบบ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  ดวยคณะศิลปกรรมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิจยัทัศนศิลปและการออกแบบ  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะเปดรับนิสิต 
ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา ๑๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๒   
เม่ือวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒  และคณะกรรมการประจําบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓  
เม่ือวันท่ี ๒๖   กุมภาพนัธ  ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิจยัทัศนศิลปและการออกแบบ  หลักสูตรใหม พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยขอใหปรับแก 
 ใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 
๒.   เม่ือปรับแกแลว  ขอใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจดัทําเปน 
 เอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด  พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
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         ๔.๓  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
          ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   
 ดวยคณะศิลปกรรมศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ 
  เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงสรางหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเอก กลุมการแสดงและกํากับการแสดง วิชา
บังคับกําหนดใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต แตหนวยกิตรวมในรายวิชากลุมการแสดงและกํากบัการแสดง มี
จํานวน ๒๙ หนวยกิต  ดังนัน้ จึงขอแกไขหนวยกิตในรายวิชา จาํนวน ๑ รายวิชา  เพือ่ใหจํานวนหนวยกิตครบตาม
โครงสรางหลักสูตร ดังนี ้

เดิม  รายวิชา ๖๒๐๑๐๑  พื้นฐานการแสดง ๒(๑-๒-๓) 
แกไขเปน  ๖๒๐๑๐๑  พื้นฐานการแสดง ๓(๒-๒-๕)  

โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป    (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ)   
  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๘  มีนาคม  ๒๕๕๓  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  
   
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 
         ๔.๔   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมิูสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  
  ดวยคณะภูมิสารสนเทศศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภูมิสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  เปนการปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
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  ๑. เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย มีมาตรฐานและเปนสากล สอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและทางวิชาการของศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
  ๒. เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูในสาขาวชิาท่ีปรับปรุงใหมไปใชปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพและมีจริยธรรมวิชาชีพ 
  ๓. เพื่อเพิ่มโอกาสใหบัณฑติมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพไดมากข้ึน 
  โครงสรางหลักสูตร   จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา ๑๒๙ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐   หนวยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา  ๙๓   หนวยกิต 
    - วิชาแกน  ๓๙ 
    - วิชาเอกบังคับ  ๓๖ 
    - วิชาเอกเลือก  ๑๘ 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา      ๖   หนวยกติ   (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ) 
   ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี  
๘ กุมภาพนัธ ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี  
๘  มีนาคม  ๒๕๕๓  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
   
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมิูสารสนเทศศาสตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  และแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี (สมอ.๐๒)   
๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 
๔.๕   พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนายทวีศักดิ์   เทพพิทักษ  เพื่อขอกําหนด 
 ตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
  

 ดวยนายทวีศักดิ์   เทพพิทักษ   พนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
เลขประจําตําแหนง  ๑๒๘-๒๕๔๕   สังกัดคณะโลจิสติกส  มหาวิทยาลัยบูรพา   มีความประสงคขอเสนอผลงาน 
ทางวิชาการเพือ่ขอดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ในสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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  ดํารงตําแหนงอาจารย    เม่ือวันท่ี  ๕  มิถุนายน  ๒๕๔๕ 
  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี เม่ือวันท่ี  ๘  กนัยายน  ๒๕๔๗ 
        อายุราชการ  ๗  ป  ๕  เดือน 
  กองการเจาหนาท่ีรับเร่ือง    เม่ือวันท่ี  ๑๙   กุมภาพันธ  ๒๕๕๓ 
  เสนอผลงานทางวิชาการ   
   ตํารา  จํานวน  ๑  เร่ือง  ไดแก   
   เร่ืองท่ี  ๑ เร่ือง  การจัดการการตลาดทาเรือเชิงกลยุทธ  : กรณีศึกษาของทาเรือแหลมฉบัง 
     (Strategic Port Marketing management)  จาํนวน  ๓๖๑  หนา 
   งานวิจยั  จํานวน  ๓  เร่ือง  ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี   
๑/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี  ๑๓  กมุภาพันธ  ๒๕๕๒  และคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๒  เม่ือวนัท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒  
และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๒  เม่ือวนัท่ี  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  
“ซ่ึงผลการพิจารณาอยูในเกณฑผาน”    (ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑและวธีิการพิจารณาแตงต้ัง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   และศาสตราจารย (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  
“ขอ ๙  กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับท่ีไดเคยขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอเพื่อพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวชิาการคราวกอน  มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม  อีกคร้ังหนึ่งใหคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ  ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละช้ินท่ีผานการพิจารณามาแลวนั้น  โดยไมตอง
พิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก”) 
 
ประเด็นท่ีเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของ  
  นายทวศัีกดิ์   เทพพิทักษ  เพือ่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เพื่อแตงต้ังผูทรงคุณวฒิุ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตอไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ  นายทวีศักดิ์   เทพพทัิกษ   
 เพื่อดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชาธุรกิจพาณชิยนาว ี โดยขอใหปรับแกตามท่ี 
 คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดงันี้ 
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 ๑.๑ ขอใหเพิ่มเติมดัชนี (Index)  ตามรูปแบบของตํารา  ตรวจสอบบรรณานุกรมใหถูกตอง  
  และเพิ่มคําถามหรือแบบฝกหัดทายบท   
 ๑.๒ ขอใหเพิ่มรายละเอียดรายวิชาท่ีใชประกอบในการสอน  ไดแก  รหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา 
  และจํานวนหนวยกิต 
 ๒. เม่ือปรับแกเรียบรอยแลว  ขอใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 เพื่อแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ตอไป  
 
๔.๖   พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนางนนัทวัน   อินทชาติ  เพื่อขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 
          เปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 
 ดวย  นางนนัทวัน   อินทชาติ   พนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหนงอาจารย  ข้ัน  ๓๒,๕๐๐  บาท 

เลขประจําตําแหนง  ๙๖๘๓  สังกัดวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มีความประสงคขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  ดํารงตําแหนงอาจารย     เม่ือวันท่ี  ๑   ตุลาคม  ๒๕๔๘  อายุราชการ  ๔  ป  ๓  เดอืน 
  กองการเจาหนาท่ีรับเร่ือง    เม่ือวันท่ี  ๑๘   กุมภาพันธ  ๒๕๕๓ 
  เสนอผลงานทางวิชาการ  
    งานวิจัย  จํานวน  ๓  เร่ือง  ไดแก 
    เร่ืองท่ี  ๑ โครงการศึกษาความแตกตางของภาวะการตายของประชาชนไทย ในเขตเมือง 
      และชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.กรุงเทพ : โรงพิมพวิฑูรยการปก.  
      จํานวน  ๑๗๓  หนา 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๑๐๐ 
    เร่ืองท่ี  ๒ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเอกลักษณวิชาชีพของนักเรียนทหาร. กรุงเทพ :  
     โรงพิมพวิฑูรยการปก. จํานวน  ๒๔๐  หนา   
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๑๐๐ 
    เร่ืองท่ี  ๓ Nantawan Intachat, Youthin Sawangdee (2548)” “Longevity of the Thai  Population : 
      Reflecting the Analytical Methodology of Causes of Death Elimination” 
     Journal of Research Methodology. 2005 Vol. 18, No.1 (January-April 2005) (1-29) 
      จํานวน  ๒๙  หนา 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๕๐ 
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    บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๒  เร่ือง  ไดแก 
    เร่ืองท่ี  ๑ ประชากรศาสตรเพื่อการตัดสินใจ : มุมมองในธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ  (Demographic for  
      Decision Making : Business Perspective for Elderly)  เผยแพร  วารสารประชากร 
      และสังคม ปท่ี ๑๐   ฉบับท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๔๕ จํานวน  ๒๑  หนา 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๑๐๐ 
    เร่ืองท่ี  ๒ ความแตกตางของภาวะการตายในเขตเมืองและชนบทของประเทศไทย : กรณีศึกษา   
      อ.วังน้ําเขียว  จ.นครราชสีมา  เผยแพร   เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานวิจัย 
      ท่ีประชุมทางวชิาการประชากรศาสตรแหงชาติ ๒๕๕๒  (ระหวางวนัท่ี  ๑๙-๒๐ 
      พฤศจิกายน  ๒๕๕๒)  จดัโดยสมาคมนกัประชากรไทย  หนาท่ี  ๘๐-๙๒   
      จํานวน  ๑๔  หนา 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๑๐๐ 
 
ประเด็นท่ีเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของนางนันทวนั  อินทชาติ   
  เพื่อดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เพื่อแตงต้ังผูทรงคุณวฒิุ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตอไป 

 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ  นางนันทวัน  อินทชาติ 
 เพื่อดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๒.   ขอใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เพื่อแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตอไป  
 
๔.๗   พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนางสาวจิตติมา  เจริญพานิช  เพื่อขอกําหนดตาํแหนง 
 ทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาชีวเคมี 
 
 ดวย นางสาวจติติมา  เจริญพานิช   พนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหนงอาจารย  เลขประจาํ 

ตําแหนง  ๑๐๑-๒๕๔๕  สังกัดภาควิชาชีวเคมี   คณะวิทยาศาสตร  มีความประสงคขอเสนอผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาชวีเคมี  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  ดํารงตําแหนงอาจารย    เม่ือวันท่ี  ๒๙   พฤษภาคม  ๒๕๔๕  อายุราชการ  ๓  ป  ๘  เดือน 
  กองการเจาหนาท่ีรับเร่ืองครั้งลาสุด   เม่ือวันท่ี  ๑๘   กุมภาพันธ  ๒๕๕๓ 
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  เสนอผลงานทางวิชาการ 
    งานวิจัย  จํานวน  ๒ เร่ือง  ไดแก 
    เร่ืองท่ี  ๑ Uttatree, S., Winayanuwattikun, P. and Charoenpanich, J. (2010). 
      Isolation and characterization of a novel thermophilic-organic solvent stable  
      lipase from Acinetobacter baylyi. Applied Biochemistry and Biotechnology  
      (Impact factor (2008) 1.04) (In Production). 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๖๐ 
    เร่ืองท่ี  ๒ Buranaslip, K. and Charoenpanich, J. (2009). Cell immobilization of  
      an acrylamide-degrading Enterobacter aerogenes screened from domestic  
      wastewaters. In Proceedings of the 21st Annual Meeting and International 
      Conference of Thai Society fro Biotechnology, September 24-25,  
      Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๖๐ 
    บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๒  เร่ือง  ไดแก 
    เร่ืองท่ี  ๑ เร่ือง  การตอบสนองตอส่ิงเราภายนอกของแบคทีเรียผานระบบสงสัญญาณ 
      ชีวภาพแบบสององคประกอบ (Two-component signal transduction system :  
      A responsive system for external stimuli in bacteria)  เผยแพร   
      วารสารวิทยาศาสตรบูรพา  ปท่ี  ๑๓  ฉบับท่ี  ๒  หนา  ๗๕-๘๒ 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๑๐๐ 
    เร่ืองท่ี  ๒   เร่ือง  หลักการและสภาวการณปจจุบันของการสังเคราะหเพปไทด   
      (Principles and current status of Peptide synthesis)   
      เผยแพร  วารสารวิทยาศาสตรบูรพา  ปท่ี  ๑๔  ฉบับท่ี  ๒  หนา  ๑๒๘-๑๓๗ 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๑๐๐ 
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ประเด็นท่ีเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
  ของนางสาวจติติมา  เจริญพานิช   เพื่อดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาชีวเคมี 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เพื่อแตงต้ังผูทรงคุณวฒิุ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตอไป 

 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ  นางสาวจิตติมา  เจริญพานิช   
 เพื่อดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาชีวเคม ี

๒.   ขอใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เพื่อแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตอไป  
 
๔.๘   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังพิเศษ /๒๕๕๒  วันท่ี  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๒   

มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒   
ความทราบแลวนั้น  สภาเทคนิคการแพทยไดพิจารณาหลักสูตรดังกลาวแลวเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร   

คณะสหเวชศาสตรจึงขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงไดปรับแกตามรายงานการประเมินเพื่อขอรับรองหลักสูตรและขอความเหน็ชอบ 
ในการดําเนินการเรียนการสอนจากสภาเทคนิคการแพทย  วันท่ี  ๑๗-๑๘  มกราคม  ๒๕๕๓  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

๑.  ปการศึกษาท่ีขอเปด 
๒.  การรับเขาศึกษา 
๓.  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
๔.  ปรัชญาของหลักสูตร 
๕.  อาจารยประจําหลักสูตร  และ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๖.  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
๗. โครงสรางหลักสูตร   หมวดวิชาเฉพาะดาน              
๘. เปล่ียนเลขรหัสวิชา  ช่ือวชิา  และจํานวนหนวยกิต 
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โครงสรางหลักสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   ๑๔๒   หนวยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐   หนวยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา                           ๑๐๖   หนวยกิต 
   ๑) กลุมวิชาแกน             ๓๙ 
    -  วิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร   ๒๕ 
    -  วิชาพืน้ฐานเฉพาะดาน            ๑๔ 
   ๒) กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา     ๖๗ 
    -  วิชาเอกบังคับ             ๖๑ 
    -  วิชาเอกเลือก                ๖ 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา ๖   หนวยกิต (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  
ตามขอเสนอแนะของสภาวิชาชีพ 

๒. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดบัปริญญาตรี (สมอ.๐๒) 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย   
 หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓   และ แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนมัุติหลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก (สมอ.๐๒)  (ตามขอเสนอแนะของสภาวิชาชีพ) 
๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 
๔.๙   การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  ดวยคณะสหเวชศาสตร  ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ ภาคปกติ  
โดยจะเปดรับนิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๔  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา ๓๐  คน   
(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ)  
 



 - ๑๕ -

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓   จํานวนประมาณ  ๓๐ คน 
๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 
 ๔.๑๐  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล   
  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 คณะเทคโนโลยีทางทะเลขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  ขอแกไข 
หนวยกิต  เนื่องจากเกดิความผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล  จําานวน  ๑  รายวิชา  คือ 
 ๑. รายวิชา   ๒๗๑๒๒๓     การฟง - พูดเพื่องานอาชีพ   ๓(๓-๐-๖) 
      Listening and Speaking for Careers 
 แกไขเปน  ๒๗๑๒๒๓ การฟง - พดูเพื่องานอาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 
      Listening and Speaking for Careers 
(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ)  
  ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ตามหนังสือเลขท่ี ศธ. ๖๖๐๖/ว๐๐๔๕ ลงวันท่ี  
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี  
๘  มีนาคม  ๒๕๕๓  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  



 - ๑๖ -

๔.๑๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓   มีแผนในการผลิตมหาบัณฑิตทางดานวิศวกรรม
โยธา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ท่ีตองการบุคลกรท่ีมีความรูความสามารถในระดับสูง
กวาระดับปริญญาตรีโดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้   
  การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้เพื่อตอบสนองความตองการของผูศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จากเดิมท่ีมีอยูแลว ๓ กลุมสาขาวิชา ไดแก  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสราง   
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี และกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมน้ํา  โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้ไดเพิ่มอีก ๒ กลุมวิชา 
ไดแก กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมขนสงและการจราจร  และกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานกอสราง  รวมเปน  
๕ กลุมสาขาวชิา และเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีการเรียนการสอนท่ีเนนการศึกษาวจิัยอยางเดียวในหลักสูตรอีกดวย 
 โครงสรางหลักสูตร   จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๑ 
  ก.  วิชาบังคับ      ๒   หนวยกิต 
  ข.  วิทยานพินธ    ๓๖   หนวยกติ 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  ก.  วิชาบังคับ    ๑๑   หนวยกิต 
  ข.  วิชาเลือก ไมนอยกวา     ๙    หนวยกิต 
  ค.  วิทยานพินธ    ๑๘   หนวยกิต  
(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   
เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

๑. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดบัปริญญาโท (สมอ.๐๔) 

 
 
 
 



 - ๑๗ -

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  และแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท (สมอ.๐๔)  โดยขอใหปรับแกตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้
 ๑.๑ หนา ๔๙  ขอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชา รายวิชา ๕๐๕๕๙๑  สัมมนาวิศวกรรมโยธา ๑ 
  และ ๕๐๕๕๙๒  สัมมนาวิศวกรรมโยธา ๒      
 ๑.๒ ขอใหพิจารณาทบทวนจํานวนหนวยกิต รายวิชา ๕๐๕๖๙๘  วิทยานิพนธ 
  และ ๕๐๕๖๙๙  วิทยานิพนธ 
 ๑.๓ ขอใหเพิ่มผลการเรียนรูดานวชิาชีพ  (Learning Outcomes ดานท่ี ๖) 
๒.   เม่ือปรับแกเรียบรอยแลว  ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป   
 โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด  พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 

๔.๑๒ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคปกติ   
โดยจะเปดรับนิสิต   ต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา  แผน ก แบบ ก ๑   
จํานวน  ๕ คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   
เม่ือวันท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
แผน ก แบบ ก ๑  ภาคปกติ จาํนวน  ๕ คน 

 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ แผน ก แบบ ก ๑  ภาคปกติ  
  จํานวนประมาณ  ๕ คน 

๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  



 - ๑๘ - 

๔.๑๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม  
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
วิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้
  ๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตดานวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมท่ีมีความรูความสามารถระดับสูง มีศักยภาพในการทําวิจัย เพื่อพัฒนาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
ดานอุตสาหกรรมเคมี ชีวเคมี เกษตรอุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีทางทะเล และเทคโนโลยีสะอาดแบบยั่งยืน 
  ๒. เพื่อสงเสริมการคนควา วิจยั และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีใหมดานวิศวกรรม
เคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีสามารถนําไปประยุกตใชทางอุตสาหกรรม ตลอดจนการแกปญหาทางดาน
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเคมี ชีวเคมี เกษตร
อุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลแบบยั่งยืน 
 โครงสรางหลักสูตร   จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๑ 
  ก.  วิชาบังคับ    (ไมนับหนวยกิต) 
  ข.  วิทยานพินธ    ๓๖   หนวยกติ 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  ก.  วิชาบังคับ    ๑๕   หนวยกติ 
  ข.  วิชาเลือก ไมนอยกวา     ๙    หนวยกิต 
  ค.  วิทยานพินธ    ๑๒   หนวยกติ  
 แผน ข 
  ก.  วิชาบังคับ    ๑๕   หนวยกติ 
  ข.  วิชาเลือก ไมนอยกวา   ๑๕   หนวยกติ 
  ค.  รายวิชาเรียนแทนวิทยานพินธ    ๖    หนวยกิต     (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   
เม่ือวันท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 
 
 
 



 - ๑๙ -

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  
๑. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม  

หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓   
๒. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดบัปริญญาโท (สมอ.๐๔) 
 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ 
 ส่ิงแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓  และแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท (สมอ.๐๔)  โดยขอใหปรับแกตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้
 ๑.๑ หนา ๓๔  ขอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชา รายวิชา ๕๐๒๖๙๓  หัวขอพเิศษ 
  ทางวิศวกรรมเคมี ๑ และ ๕๐๒๖๙๔  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี ๒ 
 ๑.๒ ขอใหเพิ่มผลการเรียนรูดานวชิาชีพ  (Learning Outcomes ดานท่ี ๖) 
๒.   เม่ือปรับแกเรียบรอยแลว  ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป   
 โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด  พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 
๔.๑๔ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคปกติ   
และภาคพเิศษ  โดยจะเปดรับนิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา  
จํานวน  ๖๐ คน   (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   
เม่ือวันท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคปกติ  และภาคพิเศษ  จํานวน  ๖๐  คน 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอมหลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคปกติ  และภาคพิเศษ   
  จํานวนประมาณ  ๖๐  คน 

๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 
๔.๑๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม  
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
และส่ิงแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้
  ๑. เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตดานวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมท่ีมีความรูความสามารถในระดับสูง มีศักยภาพในการทําวจิัย เพื่อพัฒนาวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมเคมี เกษตรอตุสาหกรรม ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีทางทะเล และเทคโนโลยีสะอาดแบบ
ยั่งยืน 
  ๒. เพื่อสงเสริมการคนควา วิจยั และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีใหมดานวิศวกรรม
เคมี และวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีสามารถนําไปประยุกตใชทางอุตสาหกรรม ตลอดจนการแกปญหาทางดาน
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเคมี เกษตรอตุสาหกรรมของ
ประเทศ รวมถึงการพัฒนาพืน้ท่ีชายฝงทะเลแบบยั่งยนื 
 โครงสรางหลักสูตร    
 แบบ ๑.๑   จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๔๘  หนวยกิต 
  ก.  วิชาบังคับ    (ไมนับหนวยกิต) 
  ข.  วิทยานพินธ    ๔๘    หนวยกติ  
 แบบ ๑.๒   จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต 
  ก.  วิชาบังคับ    (ไมนับหนวยกิต) 
  ข.  วิทยานพินธ    ๗๒    หนวยกติ  



 - ๒๑ -

 แบบ ๒.๑   จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๔๘  หนวยกิต 
  ก.  วิชาบังคับ        ๖    หนวยกติ 
  ข.  วิชาเลือก        ๖    หนวยกติ 
  ค.  วิทยานพินธ    ๓๖    หนวยกติ  
 แบบ ๒.๒   จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต 
  ก.  วิชาบังคับ      ๑๘   หนวยกติ 
  ข.  วิชาเลือก        ๖    หนวยกติ 
  ค.  วิทยานพินธ    ๔๘    หนวยกติ  
 (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   
เม่ือวันท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓   
๒. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดบัปริญญาเอก (สมอ.๐๖) 

 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม 
 หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓  และแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ระดับปริญญาเอก (สมอ.๐๖)  โดยขอใหปรับแกตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้
 ๑.๑ หนา ๓๖  ขอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชา รายวิชา ๕๐๒๖๙๓  หัวขอพเิศษ 
  ทางวิศวกรรมเคมี ๑ และ ๕๐๒๖๙๔  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี ๒ 
 ๑.๒ ขอใหเพิ่มผลการเรียนรูดานวชิาชีพ  (Learning Outcomes ดานท่ี ๖) 
๒.   เม่ือปรับแกเรียบรอยแลว  ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป   
 โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด  พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
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๔.๑๖ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาวศิวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓   
โดยจะเปดรับนิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๓  แบบ ๒.๑  และ  แบบ ๒.๒   จํานวนนิสิต 
ท่ีจะรับเขาศึกษา  จํานวน  ๑๐ คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   
เม่ือวันท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  แบบ ๒.๑  และ  แบบ ๒.๒   
จํานวน  ๑๐  คน 
 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดลอมหลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  แบบ ๒.๑  และ  แบบ ๒.๒   
  จํานวนประมาณ  ๑๐  คน 

๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 

๔.๑๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวน ๖ กลุมวิชาเอก ดงันี้ 

๑)  กลุมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี     
๒)  กลุมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมส่ิงแวดลอม     
๓)  กลุมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล     
๔)  กลุมสาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน     
๕)  กลุมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเลกทรอนกิส     
๖)  กลุมสาขาเทคโนโลยีการจัดการงานกอสราง     

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
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  ๑.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรม ท่ีมีความรูความสามารถในระดับท่ีสูงข้ึน 
และมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีวศิวกรรมอยางยั่งยืน   
  ๒.  เพื่อกระจายโอกาสในการพัฒนาเพิ่มพนูความรูและศักยภาพในการพัฒนางานสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร สําหรับผูท่ีทํางานในสถานประกอบการ 
  ๓.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตผูมีความสามารถประยุกตผลงานวิจยัทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองเปาหมายขององคกร   
 โครงสรางหลักสูตร   จาํนวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  ก.  วิชาบังคับ       ๖    หนวยกติ 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   ๑๒    หนวยกติ 
  ค.  วิชาเลือก ไมนอยกวา      ๖    หนวยกติ 
  ง.  วิทยานิพนธ    ๑๒    หนวยกติ  
 แผน ข 
  ก.  วิชาบังคับ       ๖    หนวยกติ 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   ๑๒    หนวยกติ 
  ค.  วิชาเลือก ไมนอยกวา   ๑๒    หนวยกติ 
  ง.  รายวิชาเรียนแทนวิทยานพินธ     ๖    หนวยกติ     (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   
เม่ือวันท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  
๑. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓   
๒. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดบัปริญญาโท (สมอ.๐๔) 
 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรม   
 หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓  และแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท (สมอ.๐๔)  โดยขอใหปรับแกตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้
 ๑.๑ ขอใหเพิ่มผลการเรียนรูดานวชิาชีพ  (Learning Outcomes ดานท่ี ๖) 
๒.  ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
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๔.๑๘ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคพิเศษ   
แผน ข  โดยจะเปดรับนิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา  ดังนี ้

๑)  กลุมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี   จํานวน  ๒๐  คน 
๒)  กลุมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมส่ิงแวดลอม   จํานวน  ๒๐  คน 
๓)  กลุมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล   จํานวน  ๒๐  คน 
๔)  กลุมสาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน   จํานวน  ๒๐  คน 
๕)  กลุมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเลกทรอนกิส   จํานวน  ๒๐  คน 
๖)  กลุมสาขาเทคโนโลยีการจัดการงานกอสราง   จํานวน  ๓๐  คน 

(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   
เม่ือวันท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓   
ภาคพิเศษ แผน ข  จํานวนประมาณ  ๑๓๐  คน 

 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยขอใหคณะฯ รับนสิิต 
  ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ ดวย 

๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
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๔.๑๙ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  ๑.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ท่ีมีความรูความสามารถดานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  ๒.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ท่ีมีทักษะในการวเิคราะหและสังเคราะหปญหาทางดาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
  ๓.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในงานวิจัย  เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 โครงสรางหลักสูตร   จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๑ 
  ก.  วิชาบังคับ    (ไมนับหนวยกิต) 
  ข.  วิทยานพินธ    ๓๖    หนวยกติ  
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  ก.  วิชาบังคับ       ๙    หนวยกติ 
  ข.  วิชาเลือก ไมนอยกวา    ๑๕   หนวยกติ 
  ค.  วิทยานพินธ     ๑๒   หนวยกติ     (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
   ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   
เม่ือวันท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

๑. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓   
๒. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดบัปริญญาโท (สมอ.๐๔) 
 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
 หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓  และแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท (สมอ.๐๔)  โดยขอใหปรับแกตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้
 ๑.๑ ขอใหเพิ่มผลการเรียนรูดานวชิาชีพ  (Learning Outcomes ดานท่ี ๖) 
๒.  ขอใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
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๔.๒๐ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคปกติ   
แผน ก แบบ ก ๒ โดยจะเปดรับนิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา ๑๐ คน 
 (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓   
เม่ือวันท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓   
ภาคปกติ แผน ก แบบ ก ๒   จํานวน  ๑๐  คน 

 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคปกติ แผน ก แบบ ก ๒   
  จํานวนประมาณ  ๑๐  คน 

๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

  
๔.๒๑ พิจารณารายชือ่วารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกล่ันกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 

 
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวชิาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย    

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย    ฉบับประกาศลงวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารท่ีมีกระบวนการ
กล่ันกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   กอนเผยแพร และเปนวารสารท่ีไดรับการยอมรับในวงวชิาการแตละ
สาขาวิชา  และแจงให ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดแจงใหคณะ/วิทยาลัยท่ีมีการผลิตวารสารวิชาการที่มี
กระบวนการกล่ันกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารท่ี ก.พ.อ. ยังมิไดใหคํารับรอง   และวารสาร 
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ท่ีไมไดเปนสวนหน่ึงท่ีสวนงานผลิตข้ึนแตเห็นวาวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ.  มีประโยชนตอ 
คณะ/วิทยาลัย  ไดแก  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหคณาจารยในคณะ/วิทยาลัยนําผลงาน 
ทางวิชาการไปเผยแพรในวารสารดังกลาวได  นั้น  บัดนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการ 
ท่ีมีกระบวนการกล่ันกรองโดยผูทรงคุณวฒิุ  (Peer Review)  จํานวน  ๒  ฉบับ  ไดแก 
  ๑.  วารสารพาณิชยศาสตรบูรพาปริทัศน 
  ๒.  Journal of Global Business Review 
 
ตารางวิเคราะหวารสารทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเสนอวามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการ 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
หมายเหตุ  :  เลข ๑-๙  หัวขอเกณฑ  (เอกสารแนบหมายเลข  ๑ และ ๒) 

      เปนไปตามเกณฑ            X    ไมเปนไปตามเกณฑ  N/A ไมทราบขอมูล 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการทีมี่กระบวนการกล่ันกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ  

(Peer Review) 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เนื่องจากวารสารท้ังสองเลมยังมีคุณภาพไมเปนไปตามเกณฑในหลายหัวขอ ดังนั้นจงึ 
  ขอใหปรับปรุงวารสารทั้ง ๒ ฉบับ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการ 
  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๒. เม่ือปรับแกแลว ขอใหนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการอีกคร้ัง   

 
 
 
 

ท่ี ชื่อวารสาร 
หัวขอเกณฑ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑ พาณิชยศาสตรบูรพาปริทัศน X X   X  X  X 
๒ Journal of Global Business Review  X   X  X  X 
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 ๔.๒๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางอนามัย  เทศกะทึก  เพื่อขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 
    เปนรองศาสตราจารย  ในสาขาวิชาอาชวีอนามัย 
 
  ดวย  นางอนามัย  เทศกะทึก  ขาราชการ  ตําแหนงอาจารย  เลขประจําตําแหนง  ๘๘๐   
สังกัดภาควิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภยั  คณะสาธารณสุขศาสตร  มีความประสงคขอเสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ในสาขาวิชาอาชีวอนามัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ดํารงตําแหนงอาจารย    เม่ือวันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๓๘  อายุราชการ  ๒๒  ป  ๔  เดือน 
 ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    เม่ือวันท่ี  ๔  สิงหาคม  ๒๕๔๓ 
 กองการเจาหนาท่ีรับเร่ือง   เม่ือวันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๕๓ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
   งานวิจัย  จํานวน  ๒  เร่ือง  ไดแก 
   เร่ืองท่ี  ๑ Anamai Thetkathuek, Tanongsak Yingratasuk, Paul A Demers, Phayong  
     Thepaksorn, Sastri Saowakhontha, Keifer M. Rubber-Tree Dust and Lung  
     Function among Thai Furniture-Factory Workers. The International Journal  
     of  Occupational and Environmental Health ,Jan-March 2010 : 69-74 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๗๐ 
   เร่ืองท่ี  ๒ Chensheng Lu, Teresa Rodriguez, Anamai Thetkathuek, Melanie Pearson.  
     Feasibility of Using Salivary Biomarker to Assess Human Exposure to  
     Cholorpyrifos.J. Tox. Environ. Chem 90, Issue 2 March 2008 : 315-325 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๒๐ 
   ตํารา  จํานวน  ๑  เร่ือง  ไดแก  
   เร่ืองท่ี  ๑   เร่ือง   การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ 
      เผยแพร   พิมพคร้ังท่ี  ๑  พมิพท่ีสํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      กรุงเทพฯ ๒๕๕๒  จํานวน  ๓๕๖  หนา 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๑๐๐ 
    หนังสือ  จํานวน  ๑  เร่ือง  ไดแก  
    เร่ืองท่ี  ๑   เร่ือง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับปรับปรุง) 
     เผยแพร   สํานกัพิมพโอเดยีนสโตร  กรุงเทพฯ  ๒๕๕๑  จํานวน  ๔๐๐  หนา 
      เปนเจาของผลงานรอยละ   ๑๐๐ 
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ประเด็นท่ีเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
  ของนางอนามัย   เทศกะทึก  เพื่อดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เพื่อแตงต้ังผูทรงคุณวฒิุ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตอไป 

 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ  นางอนามัย   เทศกะทึก   
 เพ่ือดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
๒.   ขอใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เพื่อแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตอไป  

 
 ๔.๒๓  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน) 
 
    ดวยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแกน  สถาบันสมทบ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไดเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
   เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว  บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ  ดังนี้ 
   ๑.  จัดการอนามัยส่ิงแวดลอม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จัดการสุขภาพชุมชน  
วางแผน  แกไขปญหาและพฒันางานสาธารณสุขเชิงรุก  บนพื้นฐานการคิดอยางเปนระบบ 
   ๒.  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม  ปองกันโรค  ปฐมพยาบาล  สงตอผูปวย  ฟนฟูสภาพของ
บุคคล  ครอบครัว  และชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดแบบองครวม 
   ๓.  บริหารงานสาธารณสุข  ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยชุมชนมีสวนรวม 

๔.  มีทักษะในการส่ือสาร  ใหสุขศึกษา  ใหคําปรึกษาแกผูใชบริการ 
๕.  มีความรูในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใชผลงานวิจยัในงานสาธารณสุขได 
๖.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผูใชบริการ และเปนแบบอยางท่ีดีดาน

สุขภาพ 
๗.  มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาพัฒนางานสาธารณสุข 
๘.  สามารถทํางานเปนทีม  มีภาวะผูนํา  และมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
๙.  ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสามารถปรับตัวไดตามการเปล่ียนแปลงของสังคม 
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โครงสรางหลักสูตร  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๓๙  หนวยกิต 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ               ๑๐๓  หนวยกิต 
    ๑)  หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๔๘ 
    ๒)  หมวดวิชาชีพ  ๕๕ 
   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖  หนวยกิต  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
   ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี   
๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี   
๒๒  เมษายน ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว    
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนมัุติหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒) 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    
 หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓  และแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี (สมอ.๐๒)  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน  
๒.  ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 
 ๔.๒๔  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
    ดวยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแกน  สถาบันสมทบ  มหาวิทยาลัยบูรพา   
ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา
สาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะเปดรับนิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  ๒๕๕๓  
จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
   ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี   
๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี   
๒๒  เมษายน ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว    
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓   

๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
  

 ๔.๒๕  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี) 
 
    ตามท่ีสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข ไดขอเขา
เปนสถาบันสมทบกับมหาวทิยาลัยบูรพา  ความทราบแลวนั้น  ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา  มีหนาท่ี  ศึกษาขอมูล  ความเหมาะสม  ความเปนไปได  
และรายละเอียดดานการบริหารและวิชาการของสถาบันสมทบ  เพื่อใหการพิจารณาการเขาเปนสถาบันสมทบของ 
กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยบูรพา  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
   ในการนี้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวทิยาลัย
บูรพาไดเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
โดยมีวัตถุประสงค  ดงันี้ 
   เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว  บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ  ดังนี้ 
   ๑.  จัดการอนามัยส่ิงแวดลอม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จัดการสุขภาพชุมชน  
วางแผน  แกไขปญหาและพฒันางานสาธารณสุขเชิงรุก  บนพื้นฐานการคิดอยางเปนระบบ 
   ๒.  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม  ปองกันโรค  ปฐมพยาบาล  สงตอผูปวย  ฟนฟูสภาพของ
บุคคล  ครอบครัว  และชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดแบบองครวม 
   ๓.  บริหารงานสาธารณสุข  ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยชุมชนมีสวนรวม 
   ๔.  มีทักษะในการส่ือสาร  ใหสุขศึกษา  ใหคําปรึกษาแกผูใชบริการ 
   ๕.  มีความรูในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใชผลงานวิจยัในงานสาธารณสุขได 
   ๖.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  รักษาสิทธิของผูใชบริการ  และเปนแบบอยาง
ท่ีดีดานสุขภาพ 
   ๗.  มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาพัฒนางานสาธารณสุข 
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   ๘.  สามารถทํางานเปนทีม  มีภาวะผูนํา  และมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
   ๙.  ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสามารถปรับตัวไดตามการเปล่ียนแปลงของสังคม 

โครงสรางหลักสูตร  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๓๙  หนวยกิต 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ               ๑๐๓  หนวยกิต 
    ๑)  หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๔๘ 
    ๒)  หมวดวิชาชีพ  ๕๕ 
   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖  หนวยกิต  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
   ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี   
๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี   
๒๒  เมษายน ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว    
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒) 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    
 หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓  และแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี (สมอ.๐๒)  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
๒.  ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

 
 ๔.๒๖   การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
     ดวยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  สถาบันสมทบ  มหาวิทยาลัยบูรพา   
ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา
สาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะเปดรับนิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  
จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา  ๓๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
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   ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี   
๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี   
๒๒  เมษายน ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว    
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓   

๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
    

 ๔.๒๗   การประเมินการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ของ  
   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
     ตามท่ีสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
ไดขอเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ความทราบแลวนัน้  ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย 
  ๑.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
  ๒.  คณบดคีณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร   กรรมการ 
  ๓.  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 
  ๔.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 
  ๕.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 
  ๖.  คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
  ๗.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร   กรรมการ  

๘.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.วจิิตรพร  หลอสุวรรณกุล) กรรมการและเลขานุการ 
  ๙.  รองคณบดฝีายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๑๐. รองคณบดีฝายกิจการนสิิต คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
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มีหนาท่ี  ศึกษาขอมูล ความเหมาะสม ความเปนไปได และรายละเอียดดานการบริหารและวิชาการของ 
สถาบันสมทบ  เพื่อใหการพจิารณาการเขาเปนสถาบันสมทบของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยบูรพา  
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   

ในการนี้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี ไดเสนอเอกสารการประเมิน 
เขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ท่ีคณะกรรมการพิจารณาการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัย
บูรพาไดพิจารณาเม่ือวนัท่ี ๕  เมษายน  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓  
เม่ือวันท่ี  ๒๒  เมษายน ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การประเมินการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ของ  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดัอุบลราชธานี  

๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   
 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  

                                                           
 ๔.๒๘   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓  วันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๓   
มีมติเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร ๖ ป)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  แลวนัน้   
สภาเภสัชกรรมไดพิจารณาหลักสูตรดังกลาวแลวเห็นสมควรใหคณะเภสัชศาสตรเพิ่มเติมรายละเอียดเกีย่วกับ 
หลักสูตรเพ่ือใหเกิดความถูกตองชัดเจนมากข้ึน  ตามหนงัสือ สภ.๐๑/๐๑/๒๘๐  ลงวนัท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๕๓  ดงันี้ 

๑.  ช่ือกลุมวิชา ควรเปล่ียนช่ือกลุมวิชาใหเปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อความเขาใจรวมกนัใน 
การจัดการศึกษาเภสัชศาสตร และใหสอดคลองกับเกณฑสภาเภสัชกรรม โดยเปล่ียนกลุมวิชาแกน ดังนี ้

๑)  กลุมวิชาแกน 
 ๑.๑)  กลุมวิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร เปล่ียนเปน “กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี” 
 ๑.๒) วิชาพื้นฐานเฉพาะดานและกลุมวิชาเอกบังคับใหรวมกันและเปล่ียนเปน  

“กลุมวิชาบังคบัวิชาชพี” 
๒)  กลุมวิชาเอกเลือก  เปล่ียนเปน  “กลุมวิชาเลือกวิชาชพี” 
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๒.  การฝกงานมีการฝกงานวิชาชีพภาคบังคับ ไมชัดเจนวามีจํานวนช่ัวโมงในการฝกเทาใด 
เนื่องจากใน กศภ.๔ ท่ีประเมินตนเองระบุไววาฝก ๔๐๐ ชม. แตไมมีระบุในท่ีใดๆ ในหลักสูตร จึงพจิารณาจากการ 
เขียนจํานวนหนวยกิต ๓(๐-๙-๐)  หนวยกติ  นั่นคือ  ฝก ๙ ชม. ตอสัปดาห x ๑๕ ชม. = ๑๓๕ ชม. ซ่ึงไมครบถวน 
ตามท่ีสภาเภสัชกรรมกําหนด 
  ๓.  ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑสภาเภสัชกรรมกําหนดใหสําเร็จไมกอน ๕ ๑/๒  
ปการศึกษา  และอยางมากไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา หรือ เปนไปตามระเบียบการจดัการศึกษาของคณะ แตจาก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ (เอกสารแนบหมายเลข ๓ ของ  
มคอ.๒) กําหนดใหขอ ๒๙ หนา ๑๑ วานกัศึกษาท่ีจะขอรับปริญญาไดตองมีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  
๕ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๕ ป และไมนอยกวา ๔ ภาคเรียนสําหรับหลักสูตร ๔ ป (ประมาณรอยละ ๕๐ ของ
ระยะเวลาท่ีเรียนเต็มหลักสูตร) แตไมมีกําหนดสําหรับหลักสูตร ๖ ป และในขอ ๑๖.๒ หนา ๕ กําหนดใหผูเรียน 
หลักสูตร ๖ ป เรียนภายใน ๑๒ ปการศึกษาควรปรับปรุงขอบังคับใหครอบคลุมหลักสูตร ๖ ป ดวย 
(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
  ท้ังนี้  คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑของ 
สภาเภสัชกรรม ดังนี ้  
  ๑.  ปรับเปล่ียนกลุมวิชาตามที่คณะอนกุรรมการฯ เสนอแนะแลว 
  ๒.  การฝกงานวิชาชีพภาคบังคับ (๔๐๐ ชม.)  ปกติแลวจะมีการบริหารจัดการรวมกันโดยศูนย
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศศภท.)  คณะฯ มีแผนท่ีจะจัดใหมีการฝกงานดังกลาวในชวง 
ปดเทอมป ๔ ข้ึนป ๕ สัปดาหละ ๔๐ ชม. ติดตอกันรวม ๑๐ สัปดาห  เง่ือนไขนี้ไดระบุเพิ่มเติมไวแลวในแผนการศึกษา 
  ๓.  ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาตามเกณฑสภาเภสัชกรรม (สําเร็จไดไมกอน ๕ ๑/๒ ปการศึกษา 
และอยางมากไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา) ไดระบุเง่ือนไขเพิ่มเติมไวในหลักสูตรแลว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓   
  ตามท่ีสภาเภสัชกรรมใหขอเสนอแนะ 
 ๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   

 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
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  ๔.๒๙  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
              

          ดวยคณะสหเวชศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ 
  ๑. เนื่องดวยสาขาชีวเวชศาสตรไมมีรายวิชาพื้นฐานท่ีเปดสอนใหคณะอ่ืน จึง
จําเปนตองขอเปล่ียนแปลงความหมายของเลขรหัสตัวท่ี ๕ ของกลุมวิชา เลข ๐ ท่ีหมายถึงรายวิชาพืน้ฐานท่ี
เปดสอนใหคณะอ่ืน เปนกลุมวิชาปรสิต พยาธิและจุลชีววิทยาแทน และขอเปล่ียนคําวา  “สาขาวิชา” ในแตละ
หมายเลขเปน “กลุมวิชา” รวมท้ังเปล่ียนสหสาขาวิชาเปนกลุมวิชาอ่ืน ๆ 
  ๒.  เนื่องดวยเดิมกลุมวิชาท่ีข้ึนตนดวยรหสั ๖๘๒ นั้นสาขาวิชาเทคนคิการแพทยเปน
ผูรับผิดชอบ แตสาขาเทคนิคการแพทยยังไมสามารถกําหนดรหัสรายวิชาในแตละกลุมวิชาไดแนนอน เพราะ
อยูในชวงแกไขรายวิชาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย จงึจําเปนตองปรับรหัสของกลุมวิชาดังกลาวเปนรหัส 
๖๘๑ ของสาขาชีวเวชศาสตร รวมถึงการแกบุรพวิชา ตัวเลขในวงเล็กของหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาของ
รายวิชาการวนิิจฉัยและการควบคุมโรคติดเช้ือจุลชีพดวยเทคนิคอณวูทิยา 
  ๓.  เนื่องดวยวชิา ๖๘๒๒๐๓ พยาธิวิทยาท่ัวไป ๒(๒-๐-๔) เปนวิชาท่ีเปดสอนใหกับ
หลักสูตรอ่ืนท่ีไมปรากฏในหลักสูตรชีวเวชศาสตร จึงตองลบวิชานี้ออกจากภาระงานสอนในหลักสูตรท่ีเปด
สอนใหมของ ดร.กรรณิการ วงศดี และผศ.ดร.วรรณยี  จรีอังกูรสกุล   (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี   
๒๕  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  
๒๒  เมษายน ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   

 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
 
 
 



 - ๓๗ - 

๔.๓๐  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
           ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
           คณะอัญมณีขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  ขอแกไขรหัสวิชา   
และจํานวนหนวยกิต   เนื่องจากเกดิความผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล  จํานวน  ๑  รายวิชา  คือ 

เดิม รายวิชา   ๒๗๓๑๕๔ ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป  ๑(๐-๓-๐) 
General Physics Laboratory 

แกไขเปน      ๒๗๓๑๕๕ ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป  ๑(๐-๓-๑) 
General Physics Laboratory 

(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ตามหนังสือเลขท่ี ศธ. ๖๖๒๔/ว ๐๐๖๐ ลงวันท่ี  

๑๙ เมษายน ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๒  เมษายน 
๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘  
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘  
 ๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   

 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
  
๔.๓๑   การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
            ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘  
 
           คณะวทิยาศาสตรและศิลปะศาสตรขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  ขอแกไขรหัสวิชา   
จํานวนหนวยกิต  และช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล จํานวน ๕ รายวิชา  
คือ 
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   ๑.  แกไขรหัสวิชา  จํานวน  ๑  รายวิชา 
     เดิม รายวิชา   ๒๗๐๓๑๖ การบริหารคุณภาพ  ๒(๒-๐-๔) 

Quality Management 
    แกไขเปน       ๒๗๘๓๒๙ การบริหารคุณภาพ  ๒(๒-๐-๔) 

Quality Management 
   ๒.  แกไขหนวยกิต  จํานวน  ๔  รายวิชา 

       เดิม รายวชิา   ๒๘๑๓๑๒ ปฐพีศาสตร   ๓(๓-๐-๖) 
Soil Science 

      แกไขเปน        ๒๘๑๓๑๒ ปฐพีศาสตร   ๓(๒-๒-๕) 
Soil Science 

      เดิม รายวชิา   ๒๘๑๔๔๒ เทคนิคการปลูกพืชไรดิน  ๓(๓-๐-๖) 
Hydroponics for Plant Production 

     แกไขเปน        ๒๘๑๔๔๒ เทคนิคการปลูกพืชไรดิน  ๓(๒-๒-๕) 
Hydroponics for Plant Production 

      เดิม รายวชิา   ๒๘๑๔๕๒ หลักการจัดการฟารม  ๓(๒-๒-๕) 
Principles of Farm Management 

     แกไขเปน        ๒๘๑๔๕๒ หลักการจัดการฟารม  ๓(๓-๐-๖) 
Principles of Farm Management 

      เดิม รายวชิา   ๒๘๑๔๒๕ เร่ืองปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ๓(๓-๐-๖) 
Current Topics in Agricultural Biotechnology 

     แกไขเปน        ๒๘๑๔๒๕ เร่ืองปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ๓(๒-๒-๕) 
Current Topics in Agricultural Biotechnology 

(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ตามหนังสือเลขท่ี ศธ. ๖๖๑๗/ว ๐๑๗๔ ลงวันท่ี  

๑๙ เมษายน ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี  
๒๒  เมษายน ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘  

 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘  
 ๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   

 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จํานวน ๑ แผน  
  
๔.๓๒  ขอเปดหนวยสอนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง   

จังหวัดระยอง 
 
           ดวยศูนยนวตักรรมการบริหารและผูนําทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มีความประสงค 

จะขอเปดหนวยสอนนอกสถานท่ีต้ัง  ณ  วทิยาลัยเทคนิคระยอง  จังหวดัระยอง  เนื่องจากมีผูมีความประสงค 
จะสมัครเรียนในระดับบัณฑติศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยจะเปดรับ
นิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา  ๒๕  คน  ท้ังนี้  ไดแนบรายงาน 
การประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จังหวดัระยอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี   
๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี  
๒๒  เมษายน ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปดหนวยสอนนอกสถานท่ีต้ังมหาวทิยาลัยบูรพา 
  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จงัหวัดระยอง  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา  ของศูนยนวัตกรรมการบริหารและผูนําทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการ  การเปดหนวยสอนนอกสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จงัหวัดระยอง  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 ๒.   ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๓๐ ชุด   

 พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดสิกเก็ต  จาํนวน ๑ แผน  
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วาระท่ี ๕  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังท่ี ๓ /๒๕๕๓   
 
          ฝายเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ 
คร้ังท่ี ๓/ ๒๕๕๓  วันอังคารท่ี ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๙๐๓  ช้ัน ๙  อาคารภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น. 
 

                         

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิิตรพร  หลอสุวรรณกุล)     (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ) 
         ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ          รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
            ผูจดรายงานการประชุม                    ผูตรวจรายงานการประชุม 


