
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา 

ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๓ 
วันอังคารท่ี  ๒๙   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------ 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔.  ศาสตราจารย์ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ ์  กรรมการ  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๗.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  กรรมการ  
       คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์  กรรมการ  

  คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ 
๙.  รองศาสตราจารย์เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  กรรมการ 

                  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 

       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการ  
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

๑๕.  นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
๑๖.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๗.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร   
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๔.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง   
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี   

          ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าชี้แจง 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ คณบดคีณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๒. อาจารย์ชิตาพร    พิศลยบุตร  โต๊ะวิเศษกุล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๓.  ดร.ณัชชา  คุณาทัพพ์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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๔.   รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๕. ดร.วัลลภ ใจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๖. ดร.สุนิศา    แสงจันทร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๗. ดร.บรรพต  วิรุณราช คณบดวีิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๘. นางสาววัชรี  ก าจัดโศรก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๙. นางกนกวรรณ มณไฑวงศ์  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๐. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
  
วาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ สรุปจ ำนวนกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 

ตามที่มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  เสนอผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙  นั้น 
มหาวิทยาลัยได้สรุปจ านวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   มาเพื่อทราบดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ต าแหน่ง ผ่าน ไม่ผ่าน ระหว่างด าเนินการ รวม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๗๕ ๔ ๑๕ ๙๔ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อุทธรณ์) ๓ - - ๓ 

๓.  รองศาสตราจารย์ ๑๗ ๔ ๓ ๒๔ 

๔.  ศาสตราจารย์ ๑ ๑ - ๒ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ๓ - - ๓ 

๖.  รองศาสตราจารย์พิเศษ ๒ - - ๒ 

๗.  ศาสตราจารย์พิเศษ ๒ - - ๒ 

รวม ๑๐๓ ๙ ๑๘ ๑๓๐ 

   ข้อมูล  ณ พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ) 
  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเน่ือง)  ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ  สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  นั้น 
   บัดนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ)  ได้ลงนาม
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  ของ
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ  
 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี  ๒ /๒๕๕๓ 
  วันท่ี   ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

            ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ ๒ /๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  วันที่   ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๓ ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๓  
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   
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วาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 
  -   ไม่มี  -   
 
วาระที่ ๔   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

         ๔.๑   การเสนอชื่อผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  
  ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒  

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๗   
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง    เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน     เป็นกรรมการ 
(๓)  อธิการบดี        เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
        และมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ๒ คน   
(๕)  ผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ ๑ คน   เป็นกรรมการ 
(๖)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เป็นเลขานุการ 
 

 โดยท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากรายชื่อที่ได้รับเสนอ  
มาตามข้อ ๘ (๑)  และข้อ ๘ (๒) แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ในการน้ี  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ  
ผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ในข้อ ๗ (๕) (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ  เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง  
 พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเสนอ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบให้เสนอชื่อ  ศาสตราจารย์ ดร.มนุวดี  หังสพฤกษ์ กรรมการสภาวิชาการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  
  ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 ๒.  ขอให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับ  
  ปริญญากิตติศักดิ์ ประจ าปี ๒๕๕๒ ทราบต่อไป  
 



 - ๖ - 

      ๔.๒   พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
  ของคณะศึกษาศาสตร์ 

 
  ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์    ฉบับประกาศลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับ 
ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มี 
การผลิตวารสารวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ.  
ยังมิได้ให้ค ารับรอง   และวารสารที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารน้ันมีคุณภาพ
เทียบเคียงกับ สกอ.  มีประโยชน์ต่อคณะ/วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน าผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น  ในการนี้คณะ
ศึกษาศาสตร์ เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
จ านวน ๙ ฉบับ ได้แก่ 

 ๑.  วารสารศึกษาศาสตร์ 
 ๒.  Educational Journal of Thailand (International Journal of Educational in Asia Pacific : IJEAP) 
        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓.  วารสารการบริหารการศึกษา 
 ๔.  วารสารเทคโนโลยีการศึกษา 
 ๕.  วารสารหลักสูตรและการสอน 
 ๖.  วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
 ๗.  วารสารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 ๘.  วารสารสมาคมนักวิจัยในอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ 
 ๙.  Educational Research for Policy and Practice 
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ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการท่ีคณะศึกษาศาสตร์  เสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
วารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จ านวน  ๙  ฉบับ 

หมายเหต ุ :  เลข ๑-๙  หัวข้อเกณฑ์   (เอกสารแนบหมายเลข  ๑) 
      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  N/A ไม่ทราบข้อมูล 

     

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
 ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เน่ืองจากวารสารหลักสูตรและการสอน และวารสารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
  แห่งประเทศไทยยังมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในหลายหัวข้อ ดังนั้นจึง ขอให้ปรับปรุง 
  วารสารทั้ง ๒ ฉบับ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์  
 ๒. คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า วารสารศึกษาศาสตร์ ล าดับที่ ๑ นั้นออกไม่ตรงตามก าหนดเวลา  
  ดังนั้น ขอให้ปรับแก้ข้อ ๗ เป็นเคร่ืองหมาย X    ให้คณะศึกษาศาสตร์ชี้แจ้งให้ทราบ 
     
 

ล าดับ ชื่อวารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑ วารสารศึกษาศาสตร์          
๒ Educational Journal of Thailand (International 

Journal of Educational in Asia Pacific : IJEAP)  
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 

       X X 

๓ วารสารการบริหารการศึกษา        X X 
๔ วารสารเทคโนโลยีการศึกษา        X X 
๕ วารสารหลักสูตรและการสอน     X X X X X 
๖ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม          
๗ วารสารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
    X   X X 

๘ วารสารสมาคมนักวิจัยในอุปถัมภ์ของสภาวิจัย
แห่งชาติ 

       X X 

๙ Educational Research for Policy and Practice          
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๔.๓   พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนายเวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร  เพื่อขอก าหนด  
 ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์  
  

  ด้วย  นายเวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร  พนักงาน  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๒๕๕-๒๕๔๗  สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการ  
เพื่อขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์     เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๑  อายุราชการ  ๒  ปี  ๑  เดือน 
    คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 
 ๑.  กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)   ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๒.  ค.ม.  (การศึกษาคณิตศาสตร์)  ๒๕๔๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ๓.  ค.บ. (คณิตศาสตร์)   ๒๕๔๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          เกียรตินิยมอันดับ  ๑ 
  กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง    เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
  เสนอผลงานทางวิชาการ   
   งานวิจัย  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑   เร่ือง  การศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียน 
      ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  เผยแพร่  วารสารศึกษาศาสตร์  ปีที่  ๒๑   
      ฉบับที่  ๒  เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม  ๒๕๕๓   
      (อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดพิมพ์วารสาร)   
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
   บทความทางวิชาการ จ านวน  ๓  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เผยแพร่  วารสารศึกษาศาสตร์  ปีที่  ๒๐   
      ฉบับที่  ๓  เดือนมิถุนายน-กันยายน  ๒๕๕๒ 
      (อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดพิมพ์วารสาร)  
      เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  เร่ืองที่  ๒  เร่ือง  การสอนแนะให้รู้คิด  (Cognitively Guided Instruction : CGI) :  
      รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เผยแพร่วารสารศึกษาศาสตร์   
      ปีที่  ๒๑  ฉบับที่  ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๒-มกราคม  ๒๕๕๓   
      (อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดพิมพ์วารสาร)    
      เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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  เร่ืองที่  ๓  เร่ือง  ทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  (Mathematical Reasoning) 
      เผยแพร่  วารสารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปีที่  ๒  ฉบับที่  ๒   
      เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  ๒๕๕๓   
      (อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดพิมพ์วารสาร) 
      เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  นายเวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร   เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ 
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการสภาวิชาการ  ขอให้ปรับแก้วารสารศึกษาศาสตร์  ข้อ ๗ วารสารต้อง 
  ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเน่ือง และเห็นควรให้ตัดค าว่า “อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
  จัดพิมพ์วารสาร” ออก 
 ๒. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  นายเวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร   เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  โดยขอให้เปลี่ยนสาขาวิชาจากเดิม  “การศึกษาคณิตศาสตร์” เป็น “คณิตศาสตร์การศึกษา”   

๓. ขอใหน้ าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  

 
        ๔.๔  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
           ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแก้ไข  คือ  รายวิชา  
๓๐๑๔๙๓  ฝึกงาน  ๒(๐-๔-๒)  เป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตร  ซึ่งเป็นรหัสวิชาของคณะวิทยาศาสตร์  แต่
โดยทางปฏิบัติแล้ว  คณะสหเวชศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบติดตามเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิต  ในการนี้จึง
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังกล่าว  ดังนี้ 
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 เดิม  รายวิชา  ๓๐๑๔๙๓   ฝึกงาน      ๒(๐-๔-๒) 
                   Professional Training 
                   ให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการที่มีการจัดการอย่างมีระบบ 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 แก้ไขเป็น     ๓๑๗๔๘๗   การฝึกงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  ๒(๐-๔-๒) 
       Professional Training in Medical Sciences 
                   การฝึกงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในหน่วยงานท่ีเป็นองค์กร
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ชั่วโมง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
   ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  ตามหนังสือเลขที่  
ศธ. ๖๖๒๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.   เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

  
         ๔.๕   การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

   ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๒  สาขาวิชา  ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
  ๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๒  เมษายน  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่   
๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   



 - ๑๑ - 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.   เห็นชอบในหลักการ การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

         ๔.๖   พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์    ฉบับประกาศลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละ
สาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มีการผลิตวารสารวิชาการที่มี
กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ให้ค ารับรอง   และวารสาร 
ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารน้ันมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ .  มีประโยชน์ต่อคณะ/
วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน าผลงานทางวิชาการ 
ไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น  ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มี
กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  จ านวน  ๑  ฉบับ  ได้แก่    
 ๑.  วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal) 
 

ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
วารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ.   จ านวน   ๑  ฉบับ 

 

หมายเหต ุ :  เลข ๑-๙  หัวขอ้เกณฑ์   (เอกสารแนบหมายเลข  ๑) 
      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  N/A ไม่ทราบข้อมูล 

 
     

ล าดับ สังกัด วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  
วิศวกรรมสาร มก.  
(Kasetsart Engineering Journal) 

X  X        X 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เน่ืองจากวิศวกรรมสาร มก. ในข้อ ๑, ๓ และ ๘  ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพวิชาการระดับชาติ 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้ววารสารดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยอมรับให้เผยแพร่ได้    

 
๔.๗   พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนายบรรพต  วิรุณราช  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

 ด้วยนายบรรพต  วิรุณราช  พนักงาน  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๕๘๐ 
สังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์   มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด ารงต าแหน่งอาจารย์    เมื่อวันที่   ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙  อายุปฏิบัติงาน  ๔ ปี  ๔  เดือน 
     คุณวุฒิ   ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๒๕๕๐   มหาวิทยาลัยบูรพา 
  (รัฐประศาสนศาสตร์)  
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ๒๕๔๒   มหาวิทยาลัยบูรพา 
  (การจัดการ) 
  การศึกษาบัณฑิต   ๒๕๒๕   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน 
   กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง   เมื่อวันท่ี  ๑๐   มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
   เสนอผลงานทางวิชาการ  ดังนี ้
   งานวิจัย  จ านวน  ๒  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑      Banpot Wiroonratch. 2010. The relationship between personal 
      factors on work life quality and operation for vision and mission  
     achievement of students of Graduate School of Commerce.  
     Journal of Science  Technology and Humanities. จ านวน ๒๓  หน้า   
     (อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์)    
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 



 - ๑๓ - 

  เร่ืองที่  ๒ รูปแบบการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของ 
     นักลงทุนไทยที่เป็นกลุ่มนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และเครือข่าย   
     เผยแพร่  การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษย์กับสังคม ๕๓  
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   
     วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๓  หน้า  ๑๓๓-๑๔๐   
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 อนึ่งบทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่ เร่ืองHR Management Tools :  
เครื่องมือบริหารทรัพยากรมนุษย์   ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมิน  
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๒    
วันที่  ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒   และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๓    
เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๓  “ซึ่งผลการพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ผ่าน”    (ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  “ข้อ ๙  กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชา
เดียวกันกับที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว  หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอ  
เพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการคราวก่อน  มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่  อีกครั้ง
หนึ่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณา
มาแล้วนั้น  โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก”)   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  นายบรรพต  วิรุณราช   เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ  นายบรรพต  วิรุณราช    
 เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
๒.   ขอใหน้ าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
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๔.๘   พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนายกรินทร์  บุญเลิศวณิชย์ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

  ด้วย  นายกรินทร์  บุญเลิศวณิชย์   ต าแหน่งอาจารย์   เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๕๓๕   
สังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   ด ารงต าแหน่งอาจารย์     เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๔๘  อายุปฏิบัติงาน  ๔  ปี  ๙  เดือน 
  กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง  เมื่อวันท่ี  ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
   เสนอผลงานทางวิชาการ  ดังนี ้
   งานวิจัย  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  Boonlertvanich Karin (2009), “A Conceptual Model for Repurchase  
     Intention in Auto Service Industry : The Role of Switching Barriers in  
     Satisfaction – Repurchase Intention Relationship”, International Journal  
     of Business Research (IJRB), Volume 9, No. 6, pp. 1-18. 
      เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ   ๑๐๐ 
   บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่ 
  เร่ืองที่  ๑   Boonlertvanich Karin (2010), Relationship between sale promotions,  
     Duration of receiving reward and customer preference : a case study on  
     financial products. Journal  of Academy of Business and Economics.  
     Volume 10, No. 1, pp.53-64 
      เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ   ๑๐๐ 
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  นายกรินทร์  บุญเลิศวณิชย์   เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ นายกรินทร์  บุญเลิศวณิชย์    
 เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
๒.   ขอใหน้ าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
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 ๔.๙ หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  หลักสูตรใหม่  พ .ศ.  ๒๕๕๓ 
   

  ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 ๑.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  แนวคิด  และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารงานยุติธรรม  
  ๒.  เพื่อให้นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  
  ๓.  เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าให้กับสังคม  
 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต  
   (ก)  หมวดวิชาโทบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต  
   (ข)  หมวดวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังพิเศษ/ ๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่   
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

 ๔.๑๐ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม   
  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
   
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต  
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับนิสิต 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ๘๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่   
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิชาโท 
  การบริหารงานยุติธรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ภาคการศึกษาปลาย   

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓   จ านวน ๘๐ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิชาโท 
 การบริหารงานยุติธรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ภาคการศึกษาปลาย   
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๓   จ านวน ๘๐ คน 
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
         ๔.๑๑  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑.  แบบ ๑.๑  (ส าเร็จปริญญาโท  ท าดุษฎีนิพนธ์) 
  ๑)  มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงในระดับโลก ภูมิภาค 
ประเทศ และชุมชน 
 
  ๒)  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันจะน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ทางด้านยุทธศาสตร์และ 
ความมั่นคง 
  ๓)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และก าหนดยุทธศาสตร์ในกิจการด้าน  
ความมั่นคงและสามารถเป็นที่ปรึกษาในกิจการด้านความมั่นคงให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.  แบบ ๒.๑  (ส าเร็จปริญญาโท  เรียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 
  ๑)  มีความรอบรู้ในวิทยาการและกิจการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงในระดับโลก  
ภูมิภาค ประเทศ และชุมชน 
  ๒)  มีความสามารถในการวิจัยในระดับสูง สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ สามารถแก้ไขปัญหางานด้านความมั่นคงได้ รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในทางวิชาการ
ได้อย่างต่อเน่ือง 



 - ๑๗ - 

  ๓)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ในการด าเนินการในระดับต่างๆ เช่น ในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และชุมชน ท่ามกลางการประทะสังสรรค์ของ
กระแสโลกาภิวัตน์  และสามารถเป็นที่ปรึกษาในทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๑  (ส าเร็จปริญญาโท  ท าดุษฎีนิพนธ์) 
  ก.  หมวดวิทยานิพนธ์   ๔๘    หน่วยกิต  
 แบบ ๒.๑  (ส าเร็จปริญญาโท  เรียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 
  ก.  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ข.  หมวดวิชาบังคับ     ๙    หน่วยกิต  
  ค.  หมวดวิชาเลือก      ๓    หน่วยกิต  
  ง.  หมวดวิทยานิพนธ์   ๓๖    หน่วยกิต   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้  
 ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนแยกปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตรให้ชัดเจน  
 ๑.๒   ขอให้พิจารณาทบทวนแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้  
  ด้านที่ ๔ ข้อที่ ๑ กับข้อที่ ๒  ด้านที่ ๕ ข้อที่ ๑ และระบุค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน 
 ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๑.๔ ขอให้เพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าในเล่มหลักสูตรและแผนการสอน 
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น  
 เอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
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         ๔.๑๒  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก   หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต  

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 
๒๕๕๓ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แบบ ๑.๑  และ  แบบ ๒.๑  จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษา ๑๕ คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๓ แบบ ๑.๑  และ  แบบ ๒.๑   
จ านวน ๑๕ คน 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
 สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๓ แบบ ๑.๑  และ  แบบ ๒.๑   
 จ านวน ๑๕ คน 
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 

 ๔.๑๓  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน   
  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
   

  ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการสุขภาพชุมชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

๑.  อธิบายสุขภาพและคุณภาพของบุคคลและชุมชนในท้องถิ่น 
๒.  อธิบายธรรมชาติของการเกิดปัญหาสุขภาพ 
๓.  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 
๔.  จัดการปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
๕.  ประเมินผลและวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการจัดการปัญหาสาธารณสุข 
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๖.  พัฒนาเครือข่ายการจัดการปัญหาสาธารณสุข 
๗.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการจัดการได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  
๘.  มีภาวะผู้น าในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๙.  ตระหนักในคุณธรรม  จริยธรรมวิชาชีพ  

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๙  หน่วยกิต 
(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาฉพาะ     ๑๐๓  หน่วยกิต 

- กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข (วิทย์-คณิต)  ๑๘ 
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข    ๓๕ 
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะ   ๕๐ 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
    

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๓   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่   
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอให้จัดรูปแบบหมายเลขบัตรประชาชน โดย ๔ หลักท้าย ให้ใส่เป็น XXXX 
 ๑.๒ หน้า ๗๐  รายวิชา ๗๐๓๓๒๓  ปรับแก้ตัวเลขจาก “I” เป็น “๑” 
 ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ ของอาจารย์ถิรพงษ์  ถิรมนัส  
 ๑.๔ หน้า ๗๑ ชื่อรายวิชาภาษาไทยของ รายวิชา ๗๐๖๔๐๒  ขอให้เพิ่ม เลข “๒”   
 ๑.๕ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชา ๗๐๖๔๐๑ และ ๗๐๖๔๐๒  ให้ชัดเจน 
 ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์รายละเอียดค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น  
 เอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
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๔.๑๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
  ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะ 
เปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคพิเศษ  ๕๐  คน   
ภาคปกติ  ๕๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่   
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ภาคการศึกษาต้น   
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ภาคพิเศษ  จ านวน ๕๐  คน  และ ภาคปกติ จ านวน ๕๐  คน   
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ภาคการศึกษาต้น   
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ภาคพิเศษ  จ านวน ๕๐  คน  และ ภาคปกติ จ านวน ๕๐  คน   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

  
          ๔.๑๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นผู้น าและเป็น 
ผู้รับผิดชอบภารกิจงานสาธารณสุข โดยเน้นความสามารถและทักษะด้านการวิเคราะห์ (Analytical Skills)  
พัฒนาความรู้ใหม่ และการจัดการ (Managerial Skill) ร่วมกับความรู้อย่างลึกซึ้งในปัญหาสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 
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  ๑.  แสดงออกถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของแก่นของสภาพปัญหา และการด าเนินงาน
สาธารณสุข การวิจัย และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.  วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการสาธารณสุข โดยใช้การประเมินผลทุกมิติแบบบูรณา
การ โดยประยุกต์กระบวนการวิทยาวิจัย และวิธีการทางสถิติ  
  ๓.  เข้าถึงและสังเคราะห์ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อประเมินผลที่มีนัยส าคัญ 
แยกแยะความสัมพันธ์และพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขส าคัญหรือที่สนใจ  
  ๔.  เป็นผูน้ าทางวิชาการสาธารณสุขเฉพาะสาขา ริเร่ิมและด าเนินงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูน ความรู้
และพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ  
  ๕.  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๑  (ส าเร็จปริญญาโท  ท าดุษฎีนิพนธ์) 
  ก.  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘    หน่วยกิต  
 แบบ ๒.๑  (ส าเร็จปริญญาโท  เรียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 
  ก.  หมวดวิชาแกน      ๖    หน่วยกิต  
  ข.  หมวดวิชาบังคับ     ๖    หน่วยกิต  
  ค.  หมวดวิทยานิพนธ์   ๓๖    หน่วยกิต   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้  
 ๑.๑ หน้า ๒ ขอให้ปรับแก้ชื่อมหาวิทยาลัยเป็น University of Northern Colorado in Greenly 
  และเพิ่มรายละเอียดของความร่วมมือว่าเป็นลักษณะใด 
 ๑.๒ หน้า ๖  ขอให้เพิ่มความส าคัญของหลักสูตร และปรัชญาของหลักสูตรให้กระชับมากขึ้น 
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 ๑.๔ หน้า ๒๒ ปรับรายละเอียดของอาจารย์ควบคุมดุษฎีนิพนธ์  คนที่ ๗ ถึง ๙  และ 
  ตัดอาจารย์ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ล าดับที่ ๑๓ นางสาวอุษา ฮกยินดี ออก 
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น  
 เอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
         ๔.๑๖  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต  

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะเปิดรับนิสิต 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แบบ ๑.๑  และ  แบบ ๒.๑  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ๘ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๓ แบบ ๑.๑  และ  แบบ ๒.๑   
จ านวน ๘ คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๓ แบบ ๑.๑  และแบบ ๒.๑ 
 จ านวน ๘  คน   
๒.  ขอใหน้ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

  
๔.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี  พ .ศ. ๒๕๔๙ 

 
  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  คือ  เน่ืองจากการอ่านเป็นพื้นฐาน 
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ที่ส าคัญมากส าหรับนิสิตด้านวารสารศาสตร์  หากนิสิตไม่รักการอ่าน  และไม่มีทักษะคิดเชิงวิพากษ์จะท าให้เกิด
ปัญหาในการผลิตสื่อ  การก าหนดหน่วยกิตเดิมไม่สอดคล้องกับธรรมชาติในการศึกษารายวิชานี้  จึงต้อง
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามความเป็นจริง  อีกทั้ง  นิสิตกลุ่มวารสารศาสตร์  มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะความ
เชื่อมโยงระหว่างภาษาและการคิดเชิงวิพากษ์  เพื่อผลิตงานเขียนที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์สังคมจึงต้องเพิ่มรายวิชา
ดังกล่าวในหมวดวิชาเอกเลือกของกลุ่มวารสารศาสตร์ 
 สาระในการปรับปรุง 

เพิ่ม  รายวิชา  ๒๐๖๒๒๒  การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์   ๓(๓-๐-๖) 
  Reading and Critical Thinking   

ในหมวดวิชาเอกเลือก  กลุ่มวารสารศาสตร์  
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกพื้นฐานการเป็นนักวารสารศาสตร์  การอ่านเชิงวิเคราะห์หลาย ๆ  ประเภท  เช่น  สารคดี  

เร่ืองสั้น  วรรณกรรม  ข่าว  บทความ  ร้อยกรอง  เน้นความเชื่อมโยงระหว่างภาษาและการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อ
งานเขียน  และสร้างสรรค์รูปแบบในการสื่อสาร  กระตุ้นให้เห็นคุณค่าและรักการอ่านพัฒนาไปสู่การคิดเชิง
วิพากษ์และน าความคิดมาฝึกเขียน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่   
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้  
 ๑.๑ ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาเป็น “พื้นฐานการเป็นนักวารสารศาสตร์   
  การอ่านเชิงวิเคราะห์หลาย ๆ  ประเภท  เช่น  สารคดี  เร่ืองสั้น  วรรณกรรม  ข่าว   
  บทความ  ร้อยกรอง  ความเชื่อมโยงระหว่างภาษาและการคิดเชิงวิพากษ์เพื่องานเขียน   
  และการสร้างสรรค์รูปแบบในการสื่อสาร  คุณค่าการอ่าน การพัฒนาไปสู่การคิดเชิงวิพากษ์ 
  และการเขียนตามความคิด”   
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น  
 เอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  



 - ๒๔ - 

  ๔.๑๘   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   
    

ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ได้เสนอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   ๑.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายในระดับสูง 
   ๒.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัยทางกฎหมาย เพื่อเป็นฐานการพัฒนากฎหมายต่อไป   
   ๓.  เพื่อให้มหาบัณฑิตสามารถศึกษาได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
มหาบัณฑิตแต่ละท่านที่ต้องการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น รับราชการเป็นผู้พิพากษา อัยการ ต ารวจ นิติกร 
นักวิชาการ ฯลฯ หรือประสงค์จะท างานในภาคเอกชน เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร หรือลูกจ้างของ
องค์กรธุรกิจต่างๆ 
 

 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ (ท าวิทยานิพนธ์) 
  ก.  วิชาเสริมพื้นฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ข.  วิชาบังคับทั่วไป         ๙    หน่วยกิต 
  ค.  วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ๑๒    หน่วยกิต 
  ง.   วิชาเลือกไม่น้อยกว่า       ๖    หน่วยกิต 
  จ. วิทยานิพนธ์    ๑๒    หน่วยกิต 
 แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
  ก.  วิชาเสริมพื้นฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ข.  วิชาบังคับทั่วไป         ๙    หน่วยกิต 
  ค.  วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ๑๕    หน่วยกิต 
  ง.   วิชาเลือกไม่น้อยกว่า       ๙    หน่วยกิต 
  จ. วิทยานิพนธ์       ๖    หน่วยกิต    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในการประชุม  
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือที่  
ศธ. ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๗๘๐  เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
 
 



 - ๒๕ - 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
  ๔.๑๙   การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   
    

ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ  
นิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   โดยจะเปิดรับนิสิต 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แผน ก แบบ ก ๒  และ  แผน ข  ภาคพิเศษ  จ านวนนิสิตที่จะ
รับเข้าศึกษา ๑๒๐ คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในการประชุม 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือที่  
ศธ. ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๗๘๐  เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   ก แบบ ก ๒  และ  แผน ข  ภาคพิเศษ   
จ านวน ๑๒๐ คน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓  ก แบบ ก ๒  และ  แผน ข  ภาคพิเศษ  จ านวน ๑๒๐ คน 
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  



 - ๒๖ - 

  ๔.๒๐  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และ  
สื่อสารมวลชน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   

    
ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑.  แผน ก แบบ ก ๒  (เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
  ๑)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและการบริหาร  
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนได้ 
  ๒)  เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจและการบริหารการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน  ให้รู้จักวิธีการ ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน อย่างเป็นระบบ 
  ๓)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและกลยุทธ์ทางด้านการบริหาร
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนได้อย่างถูกต้องตามระบบสากล 
  ๒.  แผน ข 
  ๑)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจและการบริหาร  
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒)  เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจและการบริหารการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน  ให้รู้จักวิธีการ ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน อย่างเป็นระบบ  
  ๓)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและกลยุทธ์ทางด้านการบริหาร
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนได้อย่างถูกต้องตามระบบสากล 
 

 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒  
  ก.  หมวดวิชาบังคับ    ๒๔    หน่วยกิต 
  ข.  หมวดวิชาบังคับ   (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ค.  วิทยานิพนธ์    ๑๒    หน่วยกิต 
 แผน ข  
  ก.  หมวดวิชาบังคับ    ๒๗    หน่วยกิต 
  ข.  หมวดวิชาบังคับ   (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ค.  หมวดวิชาเลือก       ๓    หน่วยกิต 
  ง.  วิทยานิพนธ์       ๖    หน่วยกิต   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



 - ๒๗ - 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือที่  
ศธ. ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๗๘๐  เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และ  

สื่อสารมวลชน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอให้ปรับปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตรให้กระชับ 
 ๑.๒ ขอให้ปรับตัวเลขเป็นเลขไทยทั้งหมด 
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น  
 เอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
  ๔.๒๑   การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   
    

ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ  
นิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และ  
สื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับนิสิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ แผน ก แบบ ก ๒  และ  แผน ข  ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ๔๐ คน  
(รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือที่  
ศธ. ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๗๘๐  เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
 



 - ๒๘ - 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และ  
สื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓  ก แบบ ก ๒  และ  แผน ข  ภาคปกติและ 
ภาคพิเศษ  จ านวน ๔๐ คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   
 แผน ก แบบ ก ๒  และ  แผน ข  ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน ๔๐ คน 
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
  ๔.๒๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   

 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์   

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   ๑.  เพื่อผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญในการวิจัยทางวาริชศาสตร์  โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกท าวิจัยในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
นิเวศวิทยาทางน้ า และสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางน้ า  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามความ
ต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   ๒.  เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย  และเผยแพร่งานวิจัยทางด้านวาริชศาสตร์ให้กว้างขวาง  
มากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะเป็นแนวทางไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
   ๓.  เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนา
ทรัพยากรทางน้ าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน  
 

 โครงสร้างหลักสูตร    
 แบบ ๑.๑  จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๕๒  หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๒  จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๗๘  หน่วยกิต 
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 แบบ ๑.๑  (ส าเร็จปริญญาโท  ท าดุษฎีนิพนธ์) 
  ก.  วิชาบังคับ       ๔    หน่วยกิต  
  ข.  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘    หน่วยกิต  
 แบบ ๑.๒  (ส าเร็จปริญญาตรี ท าดุษฎีนิพนธ์) 
  ก.  วิชาบังคับ       ๖    หน่วยกิต  
  ข.  ดุษฎีนิพนธ์    ๗๒    หน่วยกิต (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือที่ ศธ. ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๗๘๐   
เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑.๑   หน้า ๓ ขอให้ปรับแก้ ค าน าหน้าชื่อ จาก นาย เป็น “นางสมถวิล  จริตควร” 
 ๑.๒   หน้า ๘  ขอให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน 
 ๑.๓ หน้า ๑๑  ข้อ ๒.๗  ระบบการศึกษา  ขอให้ปรับเป็น “ใช้ระบบการศึกษาแบบสัมมนา” 
 ๑.๔ หน้า ๓๔  ขอให้ปรับแก้หัวข้อที่ ๑ เป็น “การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่” 
 ๑.๕   ขอให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาสัมมนาดุษฎีบัณฑิต เป็น “สัมมนาดุษฎีนิพนธ์”  และ 
  ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ และควรเพิ่มรายละเอียด  
  เกี่ยวกับจริยธรรมของการวิจัยของนักวิจัยด้วย 
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น  
 เอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
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         ๔.๒๓  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
   สาขาวิชาวาริชศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต  

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ .ศ. ๒๕๕๓  
โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แบบ ๑.๑  และ  แบบ ๑.๒  จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษา ๕ คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือที่ ศธ. ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๗๘๐   
เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาวาริชศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๓ แบบ ๑.๑  และ  แบบ ๒.๑  จ านวน ๕ คน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
 สาขาวิชาวาริชศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๓ แบบ ๑.๑  และ  แบบ ๒.๑  จ านวน ๕ คน 
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๒๗ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
         ๔.๒๔   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร    
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
   ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแก้ไข  คือ  ต้องการเพิ่มรายวิชาเลือก
เสรีให้มีความหลากหลายและสามารถน าไปใช้เป็นวิชาพื้นฐานบังคับของระบบการศึกษาในประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยขอเปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม จ านวน  ๔  รายวิชา   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  




