
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๓ 
วันศุกร์ท่ี  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 

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

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ ์ กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔.  ศาสตราจารย์ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ ์  กรรมการ  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๖.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  กรรมการ  
       คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวฒันกุล  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์  กรรมการ  
  คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ 

๙.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๐.  รองศาสตราจารย์เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  กรรมการ 

                  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 

       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร   
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม   ม่วงมี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๒. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าชี้แจง 

๑. ดร.อาณัติ  ดีวัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. อาจารย์พรทิพย์  เย็นใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓. อาจารย์สริยา  วิริโยสุทธิกุล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๔. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๕. ดร.ไพโรจน์  เร้าธนชลกุล คณะโลจิสติกส์ 
๖. อาจารย์กวีพล  สว่างแผ้ว คณะโลจิสติกส์ 
๗. อาจารย์จัญจลา  ศิวะมาศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๘. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
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๙. อาจารย์สุรีย์รัตน์  พรหมสุวรรณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๑๐. ดร.นฤมล   ชูชินปราการ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๑๑. อาจารย์ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๑๒. อาจารย์เสรี ชิโนดม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์ธนพล  พุกเส็ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  ภาคธูป คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๖. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๑๐   น. 
 
วาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑  เร่ืองกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

         ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  เมื่อคราวประชุม  
คร้ังที่  ๔/๒๕๕๓  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

๑.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
         ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ซึ่งก าหนดให้การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.ก าหนดส าหรับ
สาขาวิชานั้นๆ โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้เสนอขอสังกัด และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
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ต าแหน่งที่เสนอขอในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.เป็นรายๆ ไปนั้น  คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้พิจารณาเร่ืองการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ก่อนน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แล้วเห็น
ว่า  ปัจจุบันมีสถำบันอุดมศึกษำบำงแห่งได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่เกษียณอำยุรำชกำรซึ่งเคยสังกัดสถำบัน
เดียวกับผู้เสนอขอ    

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ที่เกษียณอายุราชการ  ในกรณีท่ีสถำบันอุดมศึกษำไม่สำมำรถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ท่ีเกษียณอำยุรำชกำรซึ่ง
สังกัดต่ำงสถำบันกับผู้เสนอขอได้  และมีเหตุผลหรือควำมจ ำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่เกษียณอำยุ

รำชกำรซึ่งสังกัดสถำบันเดียวกับผู้เสนอขอ  ให้เสนอขอควำมเห็นชอบจำก ก.พ.อ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อน
ด ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยขอให้ชี้แจงเหตุผลหรือควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

ด้วย   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี  ๔ /๒๕๕๓  
  วันท่ี   ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  
 
            ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔ /๒๕๕๓  
เมื่อวันท่ี   ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๓   ให้ท่ีประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม    
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 วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
๓.๑ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันท่ี   
๒๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้มีมติไม่รับรองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เน่ืองจากไม่อยู่ใน  เกณฑ์ ๖ ใน ๘  นั้น  ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ท าหนังสือชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบ
เอกสารแล้วพบว่า   เอกสารประกอบการน าเสนอ  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่
น าส่งมานั้น ไม่เป็นปัจจุบัน คณะจึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 

ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
วารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. 

 

ล าดับ วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๑ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    X*    

หมายเหต ุ :  เลข  ๑-๘    หัวข้อเกณฑ์  (เอกสารแนบหมายเลข  ๑) 
      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  N/A ไม่ทราบข้อมูล 

หมายเหตุ    X   ข้อที่ ๕   บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดท าวารสารต้องมีผู้ประเมินจากภายนอก 
  ทั้งหมด  (๑๐๐ %)  และในแต่ละปีจะต้องมีผู้ประเมินจากภายนอกต่างสถาบันไม่น้อยกว่า  ๒๕%   
  ส าหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  บทความที่เขียนโดย 
  นักวิชาการในสถาบันที่จัดท าวารสารมีผู้ประเมินจากภายนอก ๒ ใน ๓ (คิดเป็น ๖๖.๗๕%)  และ 

ในแต่ละปีมีผู้ประเมินจากภายนอกต่างสถาบันไม่น้อยกว่า ๒๕% 
ส าหรับ ข้อ ๘  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับการยอมรับให้ 
อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai Citation Index (TCI)  ซึ่งอาจถือได้ว่าวารสารดังกล่าวได้รับการประเมิน
จากภายนอกมหาวิทยาลัย (รับรองข้อมูลโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา  ต าแหน่ง
ผู้ช่วยบรรณาธิการ) 

 

ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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   ๓.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายสฎายุ   ธีระวณิชตระกูล  เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
 ทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันท่ี   

๒๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้มีข้อสังเกต คือ ในวำรสำรกำรบริหำรกำรศึกษำ หน้ำ ๑๙  มีกำรตัดปะข้อควำม  
ขอให้คณะศึกษำศำสตร์ตรวจสอบว่ำตัดปะโดยบรรณำธิกำร หรือ อำจำรย์ผู้ขอผลงำนทำงวิชำกำร  หำกเป็นกำร
ตัดปะโดยบรรณำธิกำรขอให้มีหนังสือรับรองจำกบรรณำธิกำร  แต่หำกเป็นอำจำรย์ผู้ขอผลงำนทำงวิชำกำรขอให้

ท ำหนังสือชี้แจง  ในการนี้  นายสฎายุ   ธีระวณิชตระกูล  ได้ท าหนังสือชี้แจงให้ทราบว่า บทความวิจัย เร่ือง 
อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ตีพิมพ์ลงในวารสารการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม
๒๕๕๑-มีนาคม ๒๕๕๒)  เพื่อประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการน้ัน  ได้มีการแก้ไขต้นฉบับโดยการติดสติก
เกอร์แก้ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ  ในหน้า ๑๙  บรรทัดที่ ๘ ค าว่า Official Burapha Faculties เน่ืองจากเกิดความ
คลาดเคลื่อนของการพิมพ์ศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า “Faculties”  จากโรงพิมพ์ตั้งแต่แรกแล้วที่ได้พิมพ์เป็นค าว่า 
“Facilities”  ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง ท าให้  นายสฎายุ   ธีระวณิชตระกูล  ในฐานะเจ้าของของบทความวิจัย
เกรงว่าจะท าให้การสื่อความหมายค าภาษาอังกฤษดังกล่าวจะคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับชื่อเร่ืองภาษาไทยที่ต้องการ
สื่อ  ซึ่งได้หารือกับบรรณาธิการของวารสารแล้ว  จึงท าการติดสติกเกอร์เพื่อแก้ไขค าศัพท์ภาษาอังกฤษดังกล่าว
ให้ถูกต้อง  ซึ่ง นายสฎายุ   ธรีะวณิชตระกูล   ได้ให้โรงพิมพ์ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑. เห็นชอบพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายสฎายุ   ธีระวณิชตระกูล   เพื่อขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

๒. ขอให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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๓.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัฐพล  ศรีบุญนาค  เพื่อขอก าหนด 
 ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันท่ี   

๒๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้มีมติ ดังนี้   ผลงำนวิจัย ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำของมหำวิทยำลัย โดยไม่

อยู่ในหัวข้อ  กำรเผยแพร่ ลักษณะ ๑-๔  ส ำหรับหนังสือและต ำรำอยู่ในเกณฑ์ฯ ที่จะรับพิจำรณำ  ในการน้ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัฐพล  ศรีบุญนาค  ได้ท าหนังสือชี้แจงให้ทราบว่า  ผลงานวิจัย เร่ือง “รายงานการวิจัย
เร่ือง การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยของรัฐ” ต่อที่
ประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่  ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๒) ระหว่างวันที่  ๑-๒  
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ภายหลังการประชุม สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดการประชุมทางวิชาการฯ ได้จัดท าเอกสารรายงานการประชุมวิชาการฯ (Proceedings)  ออกเผยแพร่เพื่อ
ประโยชน์ ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการบรรณาธิการและน าไป
รวมเล่ม มีจ านวนหน้าทั้งสิ้น ๑๖๘๓  หน้า บทความวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัฐพล  ศรีบุญนาค  อยู่ใน
หน้า ๑๑๔๑ – ๑๑๕๖  ของรายงานฯ  ซึ่งเอกสารรายงานการประชุมวิชาการฯ (Proceedings of National 
Conference on PSPA)  ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.psu.ac.th  และ 
http://library.mgt.psu.ac.th 
  ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่ลักษณะท่ี ๓ คือ “น ำเสนอเป็น
บทควำมวิจัยต่อที่ประชุมทำงวิชำกำร  ซึ่งภำยหลังจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร ได้มีกำรบรรณำธิกำรและ

น ำไปรวมเล่ม เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลกำรประชุมทำงวิชำกำร (Proceedings)  ของกำรประชุมทำง
วิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ”  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
   
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัฐพล  ศรีบุญนาค    

เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๒. ขอให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

http://www.psu.ac.th/
http://library.mgt.psu.ac.th/
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วาระที่ ๔   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ขอเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  คือ  การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้  เพื่อปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง 
ๆ  ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  และหมวดรายวิชาเฉพาะด้าน  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีปัจจุบัน   
ให้เป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน  และให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
บูรพาและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๓  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ      ๘๗  หน่วยกิต 

(๑)  กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๘  หน่วยกิต 
(๒) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   ๔๘  หน่วยกิต 
(๓)  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   ๒๑  หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

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

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ   
๒.  ขอให้คณะฯ เรียงรหัสรายวิชาจากน้อยไปมาก 
๓.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
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  ๔.๒   การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวน ๒ หลักสูตร  ดังนี้ 

        ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ.๒๕๕๒ 

        ๒.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
 พ.ศ.๒๕๕๒   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   

๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

       
มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์   

โดยขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

  
 ๔.๓   การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ได้ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๔ 
หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙ 

๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.๒๕๔๙ 
๓.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๔๙ 
๔.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) พ.ศ.๒๕๔๘ 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
   ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 



 - ๑๐ - 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์  

โดยขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
 ๔.๔   การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

         ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

       
มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะสาธารณสุขศาสตร์  

โดยขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
  ๔.๕   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ขอเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  คือ  
หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙   ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา   ๕  ป ี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 



 - ๑๑ - 

 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๓  หน่วยกิต 
(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หน่วยกิต 
 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๗   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์   ๒๗  หน่วยกิต 
(๒)  วิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์  ๒๘  หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเอกบังคับ    ๔๖   หน่วยกิต 
(๔)  วิชาเอกเลือก       ๖   หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

         ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  

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

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้ตรวจสอบหน้า ๒๔ คุณวุฒิอาจารย์ปวีณา  มีประดิษฐ์ 
๒. ขอใหน้ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
  
 ๔.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ขอเสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยขอเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษา  ประมาณ  ๕๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



 - ๑๒ - 

         ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
       

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

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 
 ๔.๗ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ขอเสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา   
๔  ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี้  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฯ ก าหนดและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและความ
ต้องการของผู้เรียน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร  มีรายละเอียดความแตกต่าง
ระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๔๙)  กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๓  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หน่วยกิต 
 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๗   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาแกน    ๙๕  หน่วยกิต 
(๒)  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
 



 - ๑๓ - 

         ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

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

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ   โดยขอให้ตรวจสอบการพิมพ์คุณวุฒภิาษาอังกฤษ หน้า ๒๘ ของ  

นายสุเมธ  เดียวอิศเรศ และขอให้ตรวจสอบให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
๒. ขอให้ใส่เลขหน้าในภาคผนวก 
๓. ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 
 ๔.๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ขอเสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙   
ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๔ ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการก าหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฯ ก าหนด และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และความต้องการของผู้เรียน  ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร มีรายละเอียด 
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม  (พ.ศ.๒๕๔๙)  กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๓)  
 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๐๗  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๗   หน่วยกิต 
(๑)  วิชาแกน    ๙๕  หน่วยกิต 
(๒)  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



 - ๑๔ - 

         ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
       

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

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
   

๔.๙ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะโลจิสติกส์ได้ขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ 
และการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
และมีความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
  ๒.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในภาคธุรกิจ  และอุตสาหกรรมเพื่อ 
ลดต้นทุน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านการค้าระหว่าง
ประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  และสามารถน าไปประยุกต์ส าหรับการด ารงชีพได้เป็นอย่างดี 
  ๓.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า  มีความใฝ่รู้  สามารถใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๓  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐   หน่วยกิต 
 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๗   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาเฉพาะด้าน    ๓๒  หน่วยกิต 
(๒)  วิชาเอก       ๖๕  หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  



 - ๑๕ - 

 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ   โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามคณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 

๑.๑  หน้า ๔ ข้อ ๑๑  ขอให้ปรับสถานการณ์ หรือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
๑.๒  หน้า ๖ ข้อ ๑ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร 

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

 
  ๔.๑๐ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะโลจิสติกส์ได้ขอเสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.
๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคปกติ
ประมาณ ๕๐  คน  ภาคพิเศษประมาณ  ๕๐  คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
 
 



 - ๑๖ - 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

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

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
   
 ๔.๑๑ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้ขอเสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  ด้วยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๔๙  ได้ใช้มาเป็นเวลา  ๔  ปีแล้ว  
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคม  และมาตรฐานทางการบัญชี  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้  อีกทั้ง
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
การบัญชี 
 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๓  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐   หน่วยกิต 
 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๗   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   ๓๙  หน่วยกิต 
(๒)  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า   ๔๒  หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า      ๙   หน่วยกิต 
(๔)  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ     ๗   หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๙  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
 
 



 - ๑๗ - 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
๑.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ   โดยขอให้คณะฯ ตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

ตั้งแต่หน้า ๑๓ เป็นต้นไป  
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
   
 ๔.๑๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้ขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  ด้วยหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ใช้มาเป็นเวลา ๔ ปีแล้ว และเพื่อให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้  อีกทั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐   หน่วยกิต 
 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๔   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   ๓๓  หน่วยกิต 
(๒)  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า   ๓๐  หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๑๕   หน่วยกิต 
(๔)  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ     ๗   หน่วยกิต 
(๕)  วิชาเฉพาะเลือก      ๙   หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
 



 - ๑๘ - 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

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

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 
 ๔.๑๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้ขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการการโรงแรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  หลักสูตรนี้เปิดสอนมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  มีการปรับปรุง  ครั้งแรกในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้  จึงเป็นไป 
ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเฉพาะสาขา  ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  ท าให้ต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เพื่อผลิตบัณทิตให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม 
 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐   หน่วยกิต 
 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๔   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาแกนบริหารธุรกิจ      ๓๓  หน่วยกิต 
(๒)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ     ๒๑  หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเฉพาะบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต 
(๔)  วิชาเฉพาะเลือก      ๖  หน่วยกิต 
(๕)  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่ม      ๙  หน่วยกิต 
(๖)  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ       ๗  หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  



 - ๑๙ - 

 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๒๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

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

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 
 ๔.๑๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้ขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การเงิน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทางด้านการเงิน  คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยวจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาชีพการเงิน  และ 
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐   หน่วยกิต 
 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๔   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า   ๓๓  หน่วยกิต 
(๒)  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า   ๓๐  หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 
(๔)  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ      ๗  หน่วยกิต 
(๕)  วิชาเฉพาะเลือก      ๙  หน่วยกิต  

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  



 - ๒๐ - 

 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๒๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

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

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
   
 ๔.๑๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 
          ๑.  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย  มีมาตรฐานและเป็นสากล  สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวิชาการของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
          ๒.  เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ  และมีจริยธรรมวิชาชีพ 
         ๓.  เพื่อเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพได้มากขึ้น 
 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หนว่ยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐   หน่วยกิต 
 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ๙๖   หน่วยกิต 

(๑)  กลุ่มวิชาแกน        ๓๐  หน่วยกิต 
(๒) กลุ่มวิชาบังคับ       ๓๙  หน่วยกิต 
(๓)  กลุ่มวิชาเลือก       ๒๗  หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



 - ๒๑ - 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

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

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 
 ๔.๑๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ระบบสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 

         ๑.  หลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  เป็นระยะเวลากว่า 
๕ ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
ความสอดคล้อง 

         ๒.  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและทางวิชาการของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

         ๓.  เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ  และมีจริยธรรมวิชาชีพ 

         ๔.  เพื่อเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพได้มากขึ้น 
 
 
 
 



 - ๒๒ - 

 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 
(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐   หน่วยกิต 
 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ๙๖   หน่วยกิต 

(๑)  กลุ่มวิชาแกน        ๓๐  หน่วยกิต 
(๒) กลุ่มวิชาบังคับ       ๓๙  หน่วยกิต 
(๓)  กลุ่มวิชาเลือก       ๒๗  หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

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

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 
 ๔.๑๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ขอเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  คือ  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ิมใช้ปีการศึกษา ๒๕๒๖  และได้มีการปรับปรุงเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๕, ๒๕๓๘, ๒๕๔๑, 
๒๕๔๕  ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้  “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒”  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ ดังกล่าว
ไปใช้ในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  จึงมีนโยบายให้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุก
หลักสูตรในปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะพยาบาลศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรเดิมโดยพิจารณาจากผลการประเมินหลักสูตร  แนวโน้มการพัฒนาของระบบสุขภาพและวิชาชีพ
การพยาบาล  การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ได้ปรับปรุงทั้งหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะและ
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๔  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐   หน่วยกิต 
 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๐๘   หน่วยกิต 

(๑)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       ๒๙  หน่วยกิต 
(๒) กลุ่มวิชาชีพ       ๗๙  หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
               ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๗  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ   และขอให้ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
๒. ขอให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง 
๓. หน้า ๗  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้กระชับชัดเจน 
๔. ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
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 ๔.๑๘ การขอปิดหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ  จ านวน ๓ หลักสูตร 
 

  วิทยาลัยนานาชาติได้ขอเสนอการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๔๖  จ านวน  ๓  สาขาวิชา  ดังนี้ 

           ๑.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
           ๒.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
           ๓.  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
           โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร   เน่ืองจากหลักสูตรดังกล่าวไม่มีการรับนิสิตมาแล้ว

เป็นเวลา  ๒  ปีการศึกษา  และปิดโดยสมบูรณ์เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอปิดหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ  จ านวน ๓ หลักสูตร 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

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

พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
   
 ๔.๑๙  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางอังคณา  บุญดิเรก  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  
  ด้วย   นางอังคณา   บุญดิเรก   ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๑๐๗   
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์     เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑  อายุราชการ  ๑๒  ปี  ๒  เดือน 
    คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คณิตศาสตร์) ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 (คณิตศาสตร์) 

  กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องคร้ังล่าสุด    เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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  เสนอผลงานทางวิชาการ   
   งานวิจัย  จ านวน  ๒  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง A. Boondirek and W. Triampo. (2009). Cancer Research : Computer Simulation 
     of   Tumor Growth with Immune Response. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร   
     ปีที่ ๑๗  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๒. หน้า ๑๙๖-๒๐๐.   
     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
  เร่ืองที่  ๒  เร่ือง K. Teerapabolarn and A. Boondirek. (2010).  Negative Binomial Approximation  
     with Stein’s Method and Stein’s Identity.  International Mathematical Forum,  
     5, 51:2541-2551.    
     เจ้าของผลงานร้อยละ ๒๕ 
   บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง A.  Boondirek, W. Triampo, and N. Nuttavut. (2010). A Review of Cellular mata 
     Models of Tumor Growth.  International Mathematical Forum, 5, 3023-3029.   
     เจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐   
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  นางอังคณา   บุญดิเรก   เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  

นางอังคณา   บุญดิเรก   เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
๒.  ขอให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
    

๔.๒๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายคฑาวุธ  ภาชนะ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
             เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี 

 

  ด้วย นายคฑาวุธ  ภาชนะ พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๔๕๙-๒๕๕๑   สังกัดภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  ด ารงต าแหน่งอาจารย์    เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐  อายุการปฏิบัติงาน  ๑๓  ปี  ๔  เดือน 
    คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 

 Ph.D. (Geochimie   ๒๕๔๗  IPGP, Universite de paris 7, 
 Fontamental et  appliqué)    ประเทศฝร่ังเศส 
 วท.บ.  (เคมี)    ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเทศไทย 

  กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องคร้ังล่าสุด    เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  เสนอผลงานทางวิชาการ   
   งานวิจัย  จ านวน  ๒  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง Katavut Pachana, Amnuay Wattanakornsiri, Jukkaphun Nanuam, 2010,  
     Application of  small caltrops (Tribulus terrestris) to inhibit calcium oxalate  
     monohydrate crystallization, ScienceAsia 36 (2), 165-168.  
     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
  เร่ืองที่  ๒  เร่ือง อ านวย  วัฒนกรสิริ และคฑาวุธ  ภาชนะ. ๒๕๕๓. การยับยั้งรูปร่างผลึกแคลเซียม 
     ออกซาเลตโมโนไฮเดรตโดยใช้ออสทิโอพอนติน.  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา.  
     ปีที่  ๑๕. ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มิถุนายน  ๒๕๕๓.  หน้า  ๙๘-๑๐๔   
     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
   บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง Katavut Pachana, Amnuay Wattanakornsiri, Jukkaphun Nanuam, 2010,  
     Heavy metal transport and fate in the environmental compartments,  
     NU Science Journal 7(1) : 1-11    
     เจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐   

 

ประเด็นเสนอ   ๑. พจิารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  นายคฑาวุธ  ภาชนะ   เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี   
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  

นายคฑาวุธ  ภาชนะ   เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี   
๒.  ขอให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๒๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายจเร  จรัสจรูญพงศ์  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
             เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี 

 
  ด้วย นายจเร  จรัสจรูญพงศ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๓๑๓-๒๕๔๘   สังกัดภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์    เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  อายุการปฏิบัติงาน  ๔  ปี  ๔  เดือน 
    คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 (เคมีอินทรีย์, DEAN’S LIST)      
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเทศไทย 
 (เคม,ี เกียรตินิยมอันดับ  ๑)      
  กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องคร้ังล่าสุด    เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  เสนอผลงานทางวิชาการ   
   งานวิจัย  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง Jaratjaroonphong, J.; Sathalalai, S.; Techasauvapak, P.: Reutrakul V. (2009) 
     “Lodine catalyzed Friedel-Crafts alkylation of electron-rich arenes with aldehydes :  
     efficient synthesis of triarylmethanes and diarylalkanes.” Tetrahedron Lett. 50,  
     6012-6015.    
     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
   บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง Jaratjaroonphong, J., (2011), “The Catalytic Synthesis of Triarylmethane  
     Derivatives via Friedel-Crafts Alkylation”, วารสาร มอบ. ฉบับที่ ๑  
     มกราคม-เมษายน ปีที่  ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๔    
     เจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐   
     (บรรณาธิการตอบรับวารสารแต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่)  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  นายจเร  จรัสจรูญพงศ์  เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี   
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



 - ๒๘ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  

นายจเร  จรัสจรูญพงศ์  เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี     
๒.  ขอให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  
 ๔.๒๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายวิทวัส  แจ้งเอี่ยม  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

             เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 
  ด้วย นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียม   พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๓๙๑-๒๕๕๐   สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์    เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  อายุการปฏิบัติงาน  ๒  ปี  ๖  เดือน 
    คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต     ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 (ชีวเคมี)  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ๒๕๔๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 (เทคนิคการแพทย์)  
 กองการเจ้าหน้าที่รับเร่ืองคร้ังแรก  เมื่อวันที่  ๒๗   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  
 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องคร้ังล่าสุด  เมื่อวันท่ี  ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   
               (วันท่ีน าวารสารท่ีตีพิมพ์เผยแพร่แล้วต่อกองการเจ้าหน้าท่ี) 
  เสนอผลงานทางวิชาการ   
   งานวิจัย  จ านวน  ๒  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง W. Jangiam, S. Petra (2009), The designation of a glucosynthase from   
     β–glucosidase.   Proceeding paper. ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและ 
     เคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๑๙  (TIChE  2009)  ความร่วมมือทางการวิจัย 

ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย  วันที่  ๒๖-
๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒, กาญจนบุรี หน้า ๗๐-๗๔   

     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕  
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  เร่ืองที่  ๒  เร่ือง เจษฎา  เจริญกิจ, ศิราวัน  ประเสริฐกิตติกุล, ไพลิน  เงาตระการวิวัฒน์,   
     วิทวัส  แจ้งเอ่ียม (๒๐๐๙) การศึกษาการยับยั้ง Escherichia coli โดยใช้ไททาเนียม 
     ไดออกไซด์ที่เตรียมขึ้นโดยวิธีการโซล-เจล. Proceeding paper. ในงานประชุม 
     วิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๑๙  (TIChE  2009)  
     ความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
     วันที่  ๒๖-๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒, กาญจนบุรี หน้า ๗๐-๗๔   
     เจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐  
   บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง วิทวัส   แจ้งเอ่ียม  (๒๐๑๐), กระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนโดยจุลสาหร่าย   
     (Biophotolysis-based Hydrogen Production by Microalgae).  
     วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีที่  ๑๓  ฉบับที่  ๑  (มกราคม-มิถุนายน  ๒๕๕๓)   
     หน้า  ๖๘-๗๗  
     เจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐   
       
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  นายวิทวัส   แจ้งเอ่ียม  เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอถอนวาระ 
   

๔.๒๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายบุญเสริม  วัฒนกิจ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
             เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 
  ด้วย นายบุญเสริม  วัฒนกิจ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๒๕๓-๒๕๔๗   สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้   คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาศิลปศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์    เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗  อายุการปฏิบัติงาน  ๖  ปี  ๔  เดือน 
    คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 
    กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)    ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
    ศป.บ.(จิตรกรรม)   ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 



 - ๓๐ - 

 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องคร้ังล่าสุด  เมื่อวันที่  ๗   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  เสนอผลงานทางวิชาการ   
   งานวิจัย  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง การศึกษาความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา 
     ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๗ จังหวัด  
     ภาคตะวันออก  (เผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์)  ซึ่งได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
     โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว  และเผยแพร่ไปยังสถานที่ต่าง  ๆ จ านวน  ๕  แห่ง 
     ดังนี้ 

๑. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๓. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕. ศูนย์วิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     เจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐   
   หนังสือ  จ านวน  ๑  เร่ือง  ได้แก่   
  เร่ืองที่  ๑  เร่ือง การวาดเส้นคนเหมือนด้วยเทคนิคผงถ่าน (Carbon  Powder  Drawing).  
     ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๒๑๓ หน้า    
     ปีที่พิมพ์  พ.ศ. ๒๕๕๒, จ านวนพิมพ์  ๑,๐๐๐  เล่ม,  พิมพ์ที่  โรงพิมพ์ เก็ทกู๊ดครีเอชั่น 
     ISBN: ๙๗๘-๙๗๔-๒๒๕-๖๙๗-๕ 
     เจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐   
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
  นายบุญเสริม  วัฒนกิจ เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศิลปศึกษา   
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ  

นายบุญเสริม  วัฒนกิจ เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศิลปศึกษา      
๒.  ขอให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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๔.๒๔ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
             วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

  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 
ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ.  มีประโยชน์ต่อคณะ/
วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน าผลงานทางวิชาการ 
ไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น   
   ในการน้ี  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  จ านวน  ๑  ฉบับ  ได้แก่  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
วารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมายเหต ุ :  เลข ๑-๙   หัวข้อเกณฑ์   (ตามเอกสารแนบหมายเลข   ๑) 

      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   N/A ไม่ทราบข้อมูล 
หมายเหตุ :  ข้อ ๕   อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพ 

 
ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review) 
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง 
 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   

ล าดับ วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช     N/A     



 - ๓๒ - 

วาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ  
  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/ ๒๕๕๓   
 
          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
คร้ังที่ ๖/ ๒๕๕๓  วันพุธที่ ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙ อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น. 
 

                                    
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล   จริตควร)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


