
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา 

ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๓ 
วันอังคารท่ี  ๒๔  สิงหาคม  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.มนุวดี หังสพฤกษ ์  กรรมการ  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  กรรมการ 
  ผู้ทรงคณุวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๕.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  กรรมการ  
       คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์  กรรมการ  
  คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ 

๘.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

๑๕.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

๑๖.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ    

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร   

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี   

          ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าชี้แจง 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ  สว่างวงศ์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒. อาจารย์เสรี ชิโนดม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๔.   ดร.สุเนตร  สุวรรณละออง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. ดร.สมบัติ   ธ ารงสินถาวร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
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๖. ดร.นฤมล   ชูชินปราการ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๗. ดร.บรรพต  วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๘. นางกนกวรรณ มณไฑวงศ์  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
  
วาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ รายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 

 

  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   และวารสารที่
ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารน้ันมีคุณภาพเทียบเคียงกับ สกอ .  มีประโยชน์ต่อคณะ/
วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน าผลงานทางวิชาการ
ไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น  บัดนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  
๑๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้
ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
 ๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยสภาวิชาการ  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

  ตามมหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ก าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยสภาวิชาการ   
ตั้งแต่ ฉบับที่ ๑  พ.ศ.๒๕๕๑  ความทราบแล้วนั้น  เพื่อให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงก าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยสภาวิชาการ   
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(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๕๓   
  กองบริการการศึกษา จึงขอสรุปเปรียบเทียบข้อมูลทั้ง ๒ ฉบับ  ให้ทราบ  ดังนี้ 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยสภาวิชาการ  

พ.ศ.๒๕๕๑ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยสภาวิชาการ  

(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๕๓ 
๑. อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ คงเดิม 
๒. คณาจารย์ประจ าในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา กลุ่ม
สาขาวิชาละไม่เกิน ๒ คน  เป็นกรรมการ 

คงเดิม 

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกิน ๒ 
คน  เป็นกรรมการ 

คงเดิม 

๔. รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายคนหน่ึง  
เป็น กรรมการและเลขานุการ 

คงเดิม 

๕. ผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายคนหน่ึง 
และหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายคนหนึ่ง  
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรและการสอน  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี  ๓ /๒๕๕๓  
  วันท่ี   ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓  
 

            ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ ๓ /๒๕๕๓  
เมื่อวันที่   ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓ ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๓  
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยขอให้ปรับแก้  หน้า ๑  ผู้เข้าประชุม อันดับที่ ๑ 
ศาสตราจารย์ นพ.สมพล  พงศ์ไทย  เป็น “ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย” และ 
หน้าที่ ๗ วาระที่ ๔.๒  ขอให้ตัดมติ ข้อ ๓ ออก 
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วาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 
  -   ไม่มี  -   
 
วาระที่ ๔   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑   พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวอุบลลักษณ์   รัตนศักดิ์  เพื่อขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเคมี 

  
  ด้วย  นางสาวอุบลลักษณ์   รัตนศักดิ์   พนักงาน   ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
เลขประจ าต าแหน่ง  ๓๒๗-๒๕๔๘   สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์ขอเสนอผลงาน 
ทางวิชาการเพื่อขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาเคมี  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์     เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๔๘ 
  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาเคมี     เมื่อวันที่  ๑๘   มิถุนายน  ๒๕๕๐   
        อายุปฏิบัติงาน  ๕  ปี  ๕  เดือน 
 

    คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 
 Ph.D. (Chemical Engineering)  ๒๕๔๗  The University of Birmingham,  
         ประเทศอังกฤษ 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)   ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
         พระจอมเกล้าธนบุรี   
 วท.บ.  (เคมีอุตสาหกรรม)  ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

  กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง    เมื่อวันท่ี  ๒๓    มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
  เสนอผลงานทางวิชาการ   
   งานวิจัย  จ านวน  ๕  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง การเปรียบเทียบคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน   
     เผยแพร่  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  ปีที่  ๓๑  ฉบับที่  ๒   
     เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๑  หน้า  ๓๗๑-๓๘๑    
     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕ 
  เร่ืองที่  ๒  เร่ือง การศึกษาสมบัติความคงทนของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าก้นเตา  
     เผยแพร่  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  ปีที่  ๑๔  ฉบับที่  ๑   
     เดือนมกราคม-มิถุนายน  ๒๕๕๒  หน้า  ๔๗-๕๕   
     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐ 
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  เร่ืองที่  ๓   Prinya Chindaprasirt, Chai Jaturapitakkul, Ubolluk Rattanasak, 2009,  
     Influence of fineness of rice husk ash and additives on the properties of  
     lightweight aggregate, Fuel 88 (1), 158-162   
     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
  เร่ืองที่  ๔ Prinya Chindaprasirt, Chai Jaturapitakkul, Wichian Chalee, Ubolluk  
     Rattanasak, 2009, Comparative study on the characteristics of fly ash and  
     bottom ash geopolymers, Waste Management 29 (2), 539-543.   
     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
  เร่ืองที่  ๕  Ubolluk Rattanasak, Prinya  Chindaprasirt, 2009,  Influence of NaOH  
     solution on the synthesis of fly ash geopolymer, Minerals Engineering  
     22 (12),  1073-1078.   
     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕ 
 

   หนังสือ  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่  
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง  เถ้าแกลบในงานคอนกรีต 
     เผยแพร่   ส านักพิมพ์ไซน์  แอนด์  เอ็นจีเนียริ่ง  จ านวน  ๑๓๐  หน้า 
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ   ๗๕ 
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  นางสาวอุบลลักษณ์   รัตนศักดิ์   เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี  
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ  นางสาวอุบลลักษณ์   รัตนศักดิ์    
 เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี  
๒.   ขอให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
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         ๔.๒   พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
  ของคณะวิทยาศาสตร์ 

 
  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   และวารสารที่
ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารน้ันมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ.  มีประโยชน์ต่อ 
คณะ/วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน า 
ผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น  ในการนี้  คณะวิทยาศาสตร์  เสนอรายชื่อวารสาร 
ทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  จ านวน  ๑  ฉบับ  ได้แก่   
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (มอบ.) 
 

ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน  
วารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. 

 

ล าดับ วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๑ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (มอบ.) 
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หมายเหต ุ :  เลข ๑-๘   หัวข้อเกณฑ์   (ตามเอกสารแนบหมายเลข   ๑) 

      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   N/A ไม่ทราบข้อมูล 
 
ข้อ ๑  เกณฑ์ สกอ. มี impact factor ต่อเน่ือง (โดยเฉลี่ย ๓ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐  มีค่า IF เท่ากับ 
๐.๐๒๔  และปี ๒๕๕๐  ไม่เท่ากับ ๐)  ในขณะที่วารสารวิชาการ มอบ.  มี impact factor ต่อเน่ือง (โดยเฉลี่ย  
๓ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ มีค่า IF เท่ากับ ๐.๐๒๑  และปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่เท่ากับ ๐   
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ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

        ๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้ขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
วิศวกรรมซอฟแวร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  ๑.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  และความสามารถเกี่ยวกับการวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
  ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  และความสามารถในด้านกระบวนการและเทคโนโลยี  
การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีมาตรฐาน  เพื่อให้สามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 
  ๓.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์  ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่   
ก่อให้เกิดการต่อยอด  และมีการแบ่งปัน 
  ๔.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน  โดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม  
 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๘  หน่วยกิต 
(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๒  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๒๑ หน่วยกิต  
 -  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
      ท าสหกิจศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  หลักสูตรใหม่  พ .ศ.  ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ      
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาในทุกรายวิชา โดยให้เขียนเป็น “วล”ี   
   ไม่ใช่ประโยคและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.๒ ขอใหป้รับแก้ชื่อวิชาให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม 
 ๑.๓ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม 
 ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบการใช้ “.” และ “,” 
 ๑.๕ ขอให้ปรับแก้ชื่อวิชา ๘๘๘๑๐๓  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  เนื่องจาก ซ้ าซ้อนกับวิชา  
  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑.๖ หน้า ๔๗  ขอให้ปรับแก้ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ข้อ ๓  เร่ิมตั้งแต่ ปีที่ ๑-๕  
  และต้องเขียน มคอ.๓ ทุกรายวิชา 
 ๑.๗ หน้า ๖๖  ขอให้ปรับแก้ วิชา ๘๕๐๑๒๔ เป็น “วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ” ให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม 
 ๑.๘ หน้า ๗๑  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา ๘๘๘๑๑๑ จาก นพลักษณ์ ศาสตร์  
  เป็น “นพลักษณศาสตร์” 
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น 
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

 ๔.๔   การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้ขอเสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  หลักสูตรใหม่  พ .ศ.  ๒๕๕๓   
โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จ านวนนิสิต ที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคปกติ   
ประมาณ๔๐  คน  ภาคพิเศษ  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๓  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน  ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

 ๔.๕ การขอปิดหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการท่องเท่ียว  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.๒๕๔๙ 
  และหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยา   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ขอเสนอการขอปิดหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร  ดังนี้ 
๑. หลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙   
๒. หลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙   

 เหตุผล เน่ืองจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะเปิดหลักสูตร 
การจัดการบริการสังคม  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔  ท าให้มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ 
ส าหรับวิชาโท   ซึ่งภาควิชาสังคมวิทยาจะขอปิดหลักสูตรวิชาโทดังกล่าวข้างต้นต้ังแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
และภาควิชาสังคมวิทยา ยินดีจะเปิดสอนรายวิชาต่างๆ ให้กับนิสิตที่ตกค้าง (รหัส ๔๙-๕๓) 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๒  เมื่อวันที่   
๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการท่องเที่ยว 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙ และหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  ทั้งนี้  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณ ี กุลละวณิชย์ซึ่งลาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ 
  ได้มีข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น    
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 ๔.๖   การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม   
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๒  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓   
และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓   
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
 ๔.๗   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ฉบับปี  พ.ศ.๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแก้ไข คือ  เปิดวิชาเอกเลือก   
เพื่อรองรับครูของวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล  ในราชอาณาจักรกัมพูชา  ซึ่งจบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และจะเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ภายใต้
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา  ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานให้กับรัฐบาลกัมพูชา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไปสู่วุฒิปริญญาตรี  โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมใน
สาขาวิชาที่นักเรียนทุนพระราชทานสามารถเทียบโอนได้  จึงขอเพิ่มรายวิชาเลือก  จ านวน  ๑๘  รายวิชา  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๓  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓    ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้  
 ๑.๑ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชา ๗๖๓๓๕๑  เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ให้ชัดเจน   
 ๑.๒ ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา ๗๖๓๓๑๑ โภชนาศาสตร์สัตว์  โดยตัดค าอธิบายรายวิชา 
  ตั้งแต่ค าว่า “ได้แก ่ความชื้นและวัตถุแห้ง เถ้าและสารอินทรีย์ โปรตีน สารสกัดอีเธอร์  
  (ไขมัน) เยื่อใย และไนโตรเจนฟรีแอกซ์แทรก แร่ธาตุส าคัญ เช่น แคลเซียม และ  
  ฟอสฟอรัส รวมท้ังพลังงานทั้งหมดในอาหารสัตว์ เป็นต้น”  ออก 
 ๑.๓ ทั้งนี้  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณ ี กุลละวณิชย์ซึ่งลาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ ได้มีข้อเสนอแนะ 
  ให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น 
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

   
 ๔.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  คือ ตามที่ภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล  ได้ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษาและปริญญาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒  นั้น  สภาวิศวกรได้แจ้งขอให้ภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกลแก้ไขเน้ือหาของวิชา  ๕๓๕๔๕๕  กังหันก๊าช  Gas Turbines  โดยขอให้เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการท างาน  การวิเคราะห์  Compressor  ห้องเผาไหม้  และ  Turbine  ดังนั้น  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
จึงได้ด าเนินการแก้ไขเน้ือหาของรายวิชาดังกล่าว  ตามค าแนะน าของสภาวิศวกร  เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวได้รับ  
การรับรองปริญญาในหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 

        สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
       แก้ไขค าอธิบายรายวิชา  

          ๕๓๕๔๕๕ กังหันก๊าซ      ๓(๓-๐-๖) 
     Gas Turbines 
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          เดิม  หลักการและสมรรถนะของเคร่ืองต้นก าลังกังหันก๊าซ  ส าหรับการผลิต
กระแสไฟฟ้า  และเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน  การระบายความร้อนของกังหันก๊าซ  วัสดุส าหรับกังหันก๊าซ  
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกังหันก๊าซ 
       แก้ไขเป็น หลักการและสมรรถนะของเคร่ืองต้นก าลังกังหันก๊าซ  ส าหรับการผลิต
กระแสไฟฟ้า  และเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน  ทฤษฎีการท างาน  การวิเคราะห์คอมเพรสเซอร์   
ห้องเผาไหม้  และกังหัน  การระบายความร้อนของกังหันก๊าซ  วัสดุส าหรับกังหันก๊าซ  ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับกังหันก๊าซ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓    ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

   
 ๔.๙ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้ขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  คือ  หลักสูตรนี้ 
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๔  ปีแล้ว  ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้  อีกทั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาการจัดการก าหนด  

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   ๑๓๐  หน่วยกิต 
(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔  หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  ๓๓  หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
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- วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 
- วิชาประสบการณ์วิชาชีพ         ๗  หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก            ๙  หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้  
 ๑.๑ ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา  โดยให้เขียนเป็น “วลี”  ในทุกรายวิชา 
 ๑.๒ ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน ในเอกสารหมายเลข ๒   
  ให้ถูกต้อง หากอาจารย์ไม่มีผลงานทางวิชาการให้ใส่ค าว่า “ไม่มี”   
 ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบ Curriculum Mapping  ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 ๑.๔ ขอให้ปรับแก้ วิชา ๘๕๐๑๒๔ เป็น “วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ” ให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม 
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น  
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
 ๔.๑๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้ขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  ดังนี้หลักสูตรนี้เปิดสอน  
ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๔  ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้มีการจัดท าต้นแบบหลักสูตรด้านการตลาด  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  ยิ่งกว่านั้นก็เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิ  
สาขาการตลาดก าหนด 



 - ๑๕ - 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 
(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔  หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  ๓๓  หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 
- วิชาประสบการณ์วิชาชีพ         ๗  หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก            ๙  หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้  
 ๑.๑ ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา  โดยให้เขียนเป็น “วลี”  ในทุกรายวิชา 
 ๑.๒ ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน ในเอกสารหมายเลข ๒   
  ให้ถูกต้อง หากอาจารย์ไม่มีผลงานทางวิชาการให้ใส่ค าว่า “ไม่มี”   
 ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบ Curriculum Mapping  ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 ๑.๔ ขอให้ปรับแก้ วิชา ๘๕๐๑๒๔ เป็น “วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ” ให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม 
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น  
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  



 - ๑๖ - 

 ๔.๑๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โดยมีจ านวนรับ ประมาณ  ๒๕  คน 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   
มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
   ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพื้นฐานทางด้านปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
เน้นการจัดการสาธารณะ 
   ๒.  ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการสาธารณะ  
อย่างเป็นระบบ  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
   ๓.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการและกลยุทธ์ทางด้าน 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการสาธารณะได้อย่างถูกต้องแบบสากล 
   ๔.  ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวางแผนทางด้านการจัดการสาธารณะ  
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างถูกต้อง  ตามหลักวิชาการ  
   ๕.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า  วิจัยอย่างเป็นระบบ  เข้าใจวิธี 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยให้ตระหนักว่าวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องศึกษา 
อย่างต่อเน่ือง  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะ  
   ๖.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติในวิชาชีพทางด้านการจัดการ
สาธารณะ  เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักเสียสละต่อบุคคล  สังคม  และประเทศชาติ 
 โครงสร้างหลักสูตร    
 แบบ ๑.๑  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต 
  ก. วิชาบังคับ    (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ข. วิทยานิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต  
 แบบ ๒.๑  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๕๑  หน่วยกิต 
  ก) วิชาบังคับ    ๑๒ หน่วยกิต 
  ข)  วิชาบังคับ    (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ค) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
  ง)  วิทยานิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
 



 - ๑๗ - 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๓  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้วิทยาลัยฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา  โดยให้เขียนเป็น “วลี”  ในทุกรายวิชา 
 ๑.๒ ขอให้ปรับแก้ Mapping ในด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร  
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ๑.๓ หน้า ๘ ขอให้ปรับแก้ตัวเลขอารบิคให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม 
 ๑.๔ หน้า ๑๔ ขอให้ปรับแก้จ านวนหน่วยกิตรายวิชา ๔๖๒๙๙๘  วิทยานิพนธ์   
  เป็น ๓๖ หน่วยกิต  และให้ปรับแก้ชื่อรายวิชา วิทยานิพนธ์ เป็น “ดุษฎีนิพนธ์” 
 ๑.๕ หน้า  ๓๖  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา ๔๖๒๗๒๔  สัมมนาความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ ข้อความ “มลรัฐด้วยกัน และไม่ใช่มลรัฐ”  และรายวิชา ๔๕๙๖๑๔   
  การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง  
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น  
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
 ๔.๑๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ขอเสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยขอเปิดรับนิสิต 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  แบบ ๑.๑  จ านวนประมาณ  ๑๐  คน  
แบบ ๒.๑  จ านวนประมาณ  ๑๕  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



 - ๑๘ - 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๓  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้วิทยาลัยฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ   
 โดยขอให้เปิดรับนิสิต เฉพาะแบบ ๒.๑  จ านวนประมาณ  ๒๕  คน   
๒.  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น  
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
 ๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ. ๒๕๕๑   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ  ตามหนังสือเลขที่ ศธ. ๖๖๒๗.๑/ว ๒๙๔๘   
ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พรอ้มบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
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 ๔.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรนานาชาติ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  คือ  เน่ืองจากได้พิมพ์
ข้อความรายวิชาวิชา  ๔๕๓๕๐๒  การบัญชีภาษีอากร  ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยชื่อที่ถูกต้องคือ   
การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย  (Contemporary Tax Accounting)  จึงขอแจ้งมาเพื่อด าเนินการแก้ไขชื่อวิชาใน
หลักสูตรให้มีความถูกต้อง  ส่วนค าอธิบายรายวิชานั้นไม่แก้ไขเน่ืองจากเป็นค าอธิบายรายวิชา  ๔๕๓๕๐๒   
การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย  (Contemporary Tax Accounting)  ถูกต้องแล้ว 

        สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
        เปลี่ยนชื่อวิชา 
เดิม  ๔๕๓๕๐๒   การบัญชีภาษีอากร    ๓(๓-๐-๖) 

(Tax Accounting) 
แก้ไขเป็น ๔๕๓๕๐๒   การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย  ๓(๓-๐-๖) 

(Contemporary Tax Accounting) 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ  ตามหนังสือเลขที่ ศธ.๐๕๒๘.๑๗/ ว ๓๙๓๓  
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 หลักสูตรนานาชาติ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 

 ๔.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผล 
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การปรับปรุงแก้ไข  คือ  ต้องการเปลี่ยนรหัสวิชา  ๔๕๔๕๐๐  การอ่านระดับสูง  (Advanced Reading)  และ  
๔๕๔๖๐๐    การเขียนระดับสูง (Advanced Writing)  ที่วิทยาลัยฯ  ก าหนดเป็นรายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วย
กิต)  เป็นรหัสวิชา  ๔๕๔๕๑๑  การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)  และ ๔๕๔๖๑๑   การเขียนระดับสูง  
(Advanced Writing)  เพื่อให้มีความแตกต่างระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์   
ที่ก าหนดไว้  ๒  หน่วยกิต  และหลักสูตรระดับปริญญาเอกของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ที่ก าหนดไว้  ๓   
หน่วยกิต  ซึ่งถ้าก าหนดใช้รหัสวิชาเดียวกันเมื่อท าการลงทะเบียนเรียนให้นิสิตแล้ว  จะไม่สามารถแยกแยะ
จ านวนหน่วยกิตของทั้ง  ๒  วิชาได้  ว่าเป็นรหัสวิชาของระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก    
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

        สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
       เปลี่ยนรหัสวิชา  จ านวน  ๒  รายวิชา  ดังนี้ 

๑.  เดิม  ๔๕๔๕๐๐ การอ่านระดับสูง    ๓(๓-๐-๖) 
    Advanced  Reading 
แก้ไขเป็น ๔๕๔๕๑๑ การอ่านระดับสูง    ๓(๓-๐-๖) 
    Advanced  Reading     

       ๒.  เดิม  ๔๕๔๖๐๐ การเขียนระดับสูง   ๓(๓-๐-๖) 
    Advanced Writing  
แก้ไขเป็น ๔๕๔๖๑๑ การเขียนระดับสูง   ๓(๓-๐-๖) 

Advanced Writing 
 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ  ตามหนังสือเลขที่ ศธ. ๖๖๒๗.๑/ว ๒๙๔๘   
ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบในหลักการ   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
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 ๔.๑๖  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัฐพล  ศรีบุญนาค   
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ  
  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

  
  ด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัฐพล  ศรีบุญนาค  พนักงานมหาวิทยาลัย    
เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๐๐๖๘   สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มีความประสงค์ขอเสนอ  
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์   โดยวิธีพิเศษ  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา    เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล   
    เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ตามค าสั่งที่  ๗๐/๒๕๓๓  
    เร่ือง แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์  และหนังสือที่ ทม ๐๒๐๗/๑๗๑๑๗  ลงวันที่   
    ๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  เร่ือง การขออนุญาตแต่งตั้งอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
    อายุปฏิบัติงาน  ๔  ปี  ๑  เดือน 
    คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 
  พบ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  ๒๕๔๐  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  ๒๕๒๕  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  บธ.บ.  (การตลาด)   ๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  กศ.บ.     ๒๕๒๐  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง    เมื่อวันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  เสนอผลงานทางวิชาการ   
   งานวิจัย  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑ เร่ือง รายงานการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาบุคลากร  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
     ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยของรัฐ. ชลบุรี :  
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. จ านวน  ๑๕๒  หน้า 
     เผยแพร่   ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ   
     คร้ังที่  ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๒) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   
     เมื่อวันที่  ๑-๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒   
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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   หนังสือ จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง การบริหารการพัฒนา. ส านักพิมพ์สูตรไพศาล  กรุงเทพฯ  จ านวน  ๒๐๐  หน้า 
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

   ต ารา   จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑   เร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์. ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๓๑๔  หน้า 
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัฐพล  ศรีบุญนาค  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
  โดยวิธีพิเศษ  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้แจ้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ดังนี้  
๑. ผลงานวิจัย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย โดยไม่อยู่ในหัวข้อการเผยแพร่  
 ลักษณะ ๑-๔  ดังนี้  
 ลักษณะ ๑  เผยแพรใ่นรปูของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนีว้ารสารทางวิชาการน้ัน 
 อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพมิพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
 ลักษณะ ๒   เผยแพรใ่นหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมิน 
 และตรวจสอบคุณภาพ  ลักษณะ ๓  น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ  ซึ่งภายหลัง 
 จากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวล 
 ผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ลักษณะ ๔  การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง 
 หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคณุวุฒิและแสดงหลักฐานวา่ได้เผยแพร่ 
 ไปยังวงวิชาการและวิชาชพีในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกีย่วข้องในประเทศและต่างประเทศ 
 อย่างกว้างขวาง  เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างตน้และได้มีการพิจารณาประเมินคณุภาพ 
 ของ “งานวจัิย” นัน้แล้ว   การน า “งานวจัิย” นัน้ มาแก้ไขปรับปรงุหรือเพิม่เติมส่วนใดส่วนหน่ึง  
 เพือ่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคณุภาพ “งานวจัิย”  
 นัน้อีกครั้งหนึง่จะกระท าไม่ได้ 
๒. หนังสือและต าราอยู่ในเกณฑ์ฯ ที่จะรับพิจารณา 



 - ๒๓ - 

 ๔.๑๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายสฎายุ   ธีระวณิชตระกูล  เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

  
  ด้วย  นายสฎายุ   ธีระวณิชตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   
เลขประจ าต าแหน่ง  ๒๙๑-๒๕๔๘  สังกัดศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์    เมื่อวันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  อายุปฏิบัติงาน  ๔  ปี  ๖  เดือน 
 
    คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 
  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  ๒๕๔๙   มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วท.ม.  (การจัดการทรัพยากร)  ๒๕๔๕   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  กศ.บ. (สังคมศึกษา)   ๒๕๔๓   มหาวิทยาลัยบูรพา 
  น.บ. (นิติศาสตร์)   ๒๕๕๒   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

  กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง    เมื่อวันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  เสนอผลงานทางวิชาการ   
   งานวิจัย  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรม 
     ในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อผล 
     การปฏิบัติงานของอาจารย์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย   
     เผยแพร่  วารสารการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ปีที่  ๓  ฉบับที่  ๑   
     เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑-เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  หน้า ๑๙-๓๒  
     (จ านวน ๑๕ หน้า)    
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

   หนังสือ  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่  
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง  การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     ของคุรุสภา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  ๑๔๓  หน้า 

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ เก็ทกู๊ดครีเอชั่น     
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 



 - ๒๔ - 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ นายสฎายุ   ธีระวณิชตระกูล  
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
  
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต คือ ในวารสารการบริหารการศึกษา  
 หน้า ๑๙  มีการตัดปะข้อความ  ขอให้คณะศึกษาศาสตร์ตรวจสอบว่าตัดปะโดยบรรณาธิการ  
 หรือ อาจารย์ผู้ขอผลงานทางวิชาการ  หากเป็นการตัดปะโดยบรรณาธิการขอให้มีหนังสือรับรอง  
 จากบรรณาธิการ  แต่หากเป็นอาจารย์ผู้ขอผลงานทางวิชาการขอให้ท าหนังสือชี้แจง 
๒. ขอให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  

 
  ๔.๑๘  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   และวารสารที่
ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารน้ันมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ .  มีประโยชน์ต่อ 
คณะ/วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน า 
ผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอรายชื่อ  
วารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  จ านวน  ๔  ฉบับ  ได้แก่   

๑. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  (Thaksin  University  Journal) 
๒. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๓. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silapakorn University Science and Technology Journal) 
๔. วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (Walailak Journal of Science and Technology) 

 



 - ๒๕ - 

ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน  
วารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. 

 

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

  
วารสารมหาวิทยาลัย 
ทักษิณ 

        

๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

X    X   X 

๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  

วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

        

๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  

วารสารมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

        

 
หมายเหต ุ :  เลข  ๑-๘    หัวข้อเกณฑ์  (เอกสารแนบหมายเลข  ๑) 

      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  N/A ไม่ทราบข้อมูล 
 หมายเหตุ   X   ข้อที่ ๑   เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   ก าหนดให้มีค่า impact factor = ๐.๐๒๔  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๐,   

ส าหรับวารสารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
มี impact factor = ๐.๐๒๐  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑ 
X   ข้อที่ ๕   บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดท าวารสารต้องมี 
ผู้ประเมินจากภายนอกทั้งหมด  และในแต่ละปีจะต้องมีผู้ประเมินจากภายนอกต่าง
สถาบันไม่น้อยกว่า  ๒๕%  ส าหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดท า
วารสารมีผู้ประเมินจากภายนอก ๒ ใน ๓ (คิดเป็น ๗๕%)  และในแต่ละปีมีผู้
ประเมินจากภายนอกต่างสถาบันไม่น้อยกว่า ๒๕% 
 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  (Silapakorn University Science and Technology Journal) 
หมายเหตุ   ส าหรับข้อ ๘  วารสาร Silapakorn University Science and Technology Journal   
  ได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai Citation Index (TCI)    

ซึ่งอาจถือได้ว่าวารสารดังกล่าวได้รับการประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย  



 - ๒๖ - 

ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review) 
  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑. รับรองวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  และ 
 วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
๒.  ไม่รับรองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เน่ืองจากไม่อยู่ใน 
 เกณฑ์ ๖ ใน ๘ 
๓. ขอให้น าวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  และ 
 วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

วาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ  
  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/ ๒๕๕๓   
 
          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
คร้ังที่ ๕/ ๒๕๕๓  วันอังคารที่ ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร 
ภปร.   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล   จริตควร)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


