
รายงานการประชุมสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  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  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒ ิ บุณยโสภณ  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๕.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  กรรมการ  
      คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์  กรรมการ  
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๙.  รองศาสตราจารย์เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  กรรมการ 
               ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรีพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวลิ จริตควร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

๑๔.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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๑๕.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๓.  ศาสตราจารย์ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์    
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง    
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ    

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าชี้แจง 

๑. อาจารย์เสรี ชิโนดม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. อาจารย์ลัญจกร สัตย์สงวน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๓. อาจารย์อ าพิกา  สวัสดิ์วงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๕. อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร  โต๊ะวิเศษกุล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๖. อาจารย์พัชราภา  ตันตราจิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ๗. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งที่  ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   

๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

๑.๒   การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐  ก าหนดให้การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเสนอผลงาน
วิชาการ  ประกอบด้วย   
 ๑. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือประกาศนีบัตรใดๆ   
 ๒. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
 เนื่องจาก สกอ. ได้ตรวจสอบผลการด าเนินการพบว่า  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้เสนอผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัย และบทความทาง
วิชาการ โดยน าผลงานวิจัยทางเรื่องมาเสนอเป็นผลงานประเภทบทความทางวิชาการด้วย  ซึ่งไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด เนื่องจากบทความทางวิชาการ เป็นงานเขียนทางวิชาการที่ต้องมีการก าหนด
ประเด็นและอธิบาย หรือ วิเคราะห์ประเด็นอย่างชัดเจน ตลอดจนสรุปผลการพิจารณาในประเด็นนั้น และต้อง
เป็นการรวบรวม และประมวลความรู้จากแหล่งต่างๆ น ามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบซึ่งแตกต่างจากงานวิจัย   
  ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้มีมติ ดังนี้ 
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  ๑.  ในการเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้น ไม่
สามารถน าผลงานวิจัยมาใช้แทนบทความทางวิชาการได้ เนื่องจากผลงานทางวิชาการคนละประเภท 
  ๒.  ในกรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ระบุเอกสารประกอบการสอน 
และในกรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ระบุเอกสารค าสอน ซึ่งผ่านการประเมิน ไว้ในแบบ
ค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  ในส่วนของแบบประเมินผลการสอน
ด้วย  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี  ๕ /๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  ๕ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่    

๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ ใหท้ี่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอให้ปรับแก้ หน้า ๕ จาก “ในฐานะ” เป็น “ในฐาน” 

 
 วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -  ไม่มี - 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑   หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน 
๔.๑.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์    
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี ได้ขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถ  ด้านการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ 
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   ๒.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
และเข้าใจภาษาเพียงพอที่จะสื่อสารได้ 
   ๓.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถ  ในเชิงวิเคราะห์  มีกรอบความคิด มีขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา และน าความรู้ไปประยุกต์ในด้านการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ได้ 
   ๔.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความใฝ่รู้และพัฒนา
ตนอย่างต่อเนื่อง  เป็นที่ยอมรับของสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๕  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๙   หน่วยกติ 

(๑)  วิชาเฉพาะด้าน     ๓๖  หน่วยกิต 
(๒) วิชาเอกบังคับ     ๔๕   หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า ๑๘   หน่วยกิต 

 (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หน่วยกิต  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
    ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่   
๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่   
๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์   
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 (มคอ.๐๒) 
      

มติ  ทีป่ระชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปก่อนน าเสนอ สกอ. 
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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๔.๑.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี ได้ขอเสนอเอกสารความ

พร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการค้า
ชายแดนและโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  
๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคปกติประมาณ  ๖๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่   
๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ 
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑.๓   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์    
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว  ได้ขอเสนอหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔   
โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

          ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถ  ด้านการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ 
           ๒.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
และเข้าใจภาษาเพียงพอที่จะสื่อสารได้ 
           ๓.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถ  ในเชิงวิเคราะห์  มีกรอบความคิด  
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา และน าความรู้ไปประยุกต์ในด้านการค้าชายแดน
และโลจิสติกส์ได้ 
           ๔.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความใฝ่รู้และพัฒนา
ตนอย่างต่อเนื่อง  เป็นที่ยอมรับของสังคม  เพ่ือคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
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 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๕  หน่วยกิต 
(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๙   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาเฉพาะด้าน     ๓๖  หน่วยกิต 
(๒) วิชาเอกบังคับ     ๔๕   หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า ๑๘   หน่วยกิต 

 (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หน่วยกิต  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
   ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่   
๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์   
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  (มคอ.๐๒) 
      

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปก่อนน าเสนอ สกอ. 
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  

   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว  ได้ขอเสนอเอกสารความพร้อม
ในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและ 
โลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคปกติประมาณ  ๖๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่   
๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
๔.๑.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขอเสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการบริการสังคม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้  ในแผนปฏิบัติราชการ  
๔  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมีวตัถุประสงค์ดังนี้ 
              ๑.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการบริการ
สังคมท่ีมีคุณภาพ  และตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม 
              ๒.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนตามสิทธิ 
ขัน้พื้นฐานในฐานะพลเมืองของประเทศ 
              ๓.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ สามารถ
พัฒนางานการบริการสังคมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
              ๔.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นหาความรู้และศึกษาปัญหาการจัดการบริการสังคม 
อย่างเป็นระบบ ผสมผสานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความคิดที่เป็นสากลได้อย่างเหมาะสม 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๔  หน่วยกิต 
วิชาเอกเดียว 
(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ      ๘๘   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาเอกพ้ืนฐาน      ๒๑  หน่วยกิต 
(๒) วิชาเอกบังคับ      ๓๗   หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า ๓๐   หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       ๖  หน่วยกิต  
วิชาเอก – โท 
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(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ      ๘๘   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาเอกพ้ืนฐาน      ๒๑  หน่วยกิต 
(๒) วิชาเอกบังคับ      ๓๗   หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า ๑๕   หน่วยกิต 
(๔)  วิชาโท  ไม่น้อยกว่า ๑๕   หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       ๖  หน่วยกิต  
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปก่อนน าเสนอ สกอ. 
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขอเสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิด 

รับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนสิิตที่จะรับเข้าศึกษา   
ภาคปกติประมาณ  ๕๐  คน  และภาคพิเศษประมาณ  ๑๐๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



 - ๑๐ - 

           ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
๔.๑.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขอเสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุ 
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
          ๑.  เพ่ือผลิตบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ 
          ๒.  เพ่ือสนองความต้องการก าลังคนด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของประเทศ   
ให้สามารถศึกษาได้ภายในประเทศ 
          ๓.  เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวัฒนธรรม
ของชาติอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม 
          ๔.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาค
ตะวันออก และท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ต่อไป 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 

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

(๑)  วิชาพ้ืนฐาน      ๒๔  หน่วยกิต 
(๒) วิชาเอกบังคับ      ๕๕   หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า ๑๕   หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  



 - ๑๑ - 

  โครงสร้างวิชาโทสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 

(ก)  วิชาโทบังคับ       ๙  หน่วยกิต 
(ข)  วิชาโทเลือก     ๖  หน่วยกิต 

 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
           ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  

๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๔  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
๔.๑.๘   การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขอเสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิด 

รับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนสิิตที่จะรับเข้าศึกษา   
ภาคปกติประมาณ  ๕๐  คน  และภาคพิเศษประมาณ  ๖๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

           ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๔  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   



 - ๑๒ - 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔   
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
๔.๑.๙   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะวิทยาการสารสนเทศได้ขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  หลักสตูรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
๔  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมีวตัถุประสงค์ดังนี้  
            ๑.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปประยุกตใ์ช้เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
            ๒.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การจัดการ  เพื่อสนับสนุนและให้บริการระบบสารสนเทศ  ทางด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  ฐานข้อมูล  
เครือข่าย  ความปลอดภัยเครือข่าย  และอินเทอร์เน็ต 
            ๓.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์การหรือเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาระบบสื่อผสม 
            ๔.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศได้  รวมทั้งประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์การ 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๘  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๒   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาแกน      ๑๒  หน่วยกิต 
(๒) วิชาเฉพาะด้าน      ๕๓   หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเฉพาะเลือก   ๒๗   หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



 - ๑๓ - 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  
  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔   
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
  (มคอ.๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑)  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
๑.๑)  ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาศึกษาท่ัวไปก่อนน าเสนอ สกอ. 
๑.๒)  ขอให้ปรับรูปแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๑.๑๐ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะวิทยาการสารสนเทศได้ขอเสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔   
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคปกติประมาณ   
๔๐  คน และภาคพิเศษประมาณ  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
 



 - ๑๔ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๑.๑๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้วได้ขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ  ๔  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
            ๑.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
            ๒.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การจัดการ  เพื่อสนับสนุนและให้บริการระบบสารสนเทศ  ทางด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  ฐานข้อมูล  
เครือข่าย  ความปลอดภัยเครือข่าย  และอินเทอร์เน็ต 
            ๓.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์การหรือเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาระบบสื่อผสม 
            ๔.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศได้  รวมทั้งประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์การ 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๘  หน่วยกิต 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๒   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาแกน      ๑๒  หน่วยกิต 
(๒) วิชาเฉพาะด้าน      ๕๓   หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเฉพาะเลือก   ๒๗   หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   



 - ๑๕ - 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  
  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑)  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑)  ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาศึกษาท่ัวไปก่อนน าเสนอ สกอ. 
๑.๒)  ขอให้ปรับรูปแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๑.๑๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว ได้ขอเสนอเอกสารความพร้อม 
ในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคปกติประมาณ  ๔๐  คน และภาคพิเศษประมาณ  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



 - ๑๖ - 

 ๔.๑.๑๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี ได้ขอเสนอ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
             ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านบริหารธุรกิจ  มีความสามารถเชิงวิเคราะห์  
และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน 
             ๒.  พัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการน าความรู้ด้านบริหารธุรกิจไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  
             ๓.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์  เพื่อคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๓  หน่วยกิต 

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

(๑)  วิชาแกน      ๔๙  หน่วยกิต 
(๒) วิชาบังคับ      ๓๐   หน่วยกิต 
(๓)  วิชาเอก    ๑๘   หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  
๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่   
๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๔  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปก่อนน าเสนอ สกอ 
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



 - ๑๗ - 

  
๔.๑.๑๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ขอเสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิด 

รับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนสิิตที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคปกติประมาณ  ๑๐๐  คน 
และภาคพิเศษประมาณ  ๓๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  
๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่   
๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๔  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
๔.๑.๑๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี ได้ขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  (ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๘) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

           ๑.  หลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  เป็นระยะเวลากว่า  
๕ ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อความสอดคล้อง 

           ๒.  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและทางวิชาการของศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

           ๓.  เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ  และมีจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมโอกาสให้บัณฑิตมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพได้มากข้ึน 

 
 



 - ๑๘ - 

 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๘  หน่วยกิต 
(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๒   หน่วยกิต 

(๑)  วิชาแกน      ๑๒  หน่วยกิต 
(๒) วิชาเฉพาะด้าน      ๕๓   หน่วยกิต 
(๓) วิชาเฉพาะเลือก   ๒๗   หน่วยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และและศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  
๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่   
๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๔  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  
  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ.๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  เห็นชอบในการปรับชื่อหลักสูตร 
๓)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
๔.๑.๑๖  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ขอเสนอ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.๒๕๕๔  (ปรับปรุงจาก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๔๙)โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตรคือ  ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยอย่างกว้างขวาง  



 - ๑๙ - 

และส่งผลให้ชีวิตทางการเมืองการปกครองของคนไทยมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับ
ชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ  กล่าวคือ  ในปัจจุบันการเมืองการปกครองไทย  ได้เปลี่ยนจากฐานของ
ระบบราชการมาสู่ภาคธุรกิจ  และภาคประชาสังคม มีกระแสการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง  สู่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง  ความจ าเป็นในการแข่งขันระหว่างประเทศในกระแสการเปิดเสรี  เป็นต้น  ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อคนในภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และภาคประชาชน  องค์ความรู้ในทางรัฐศาสตร์ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ  เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองในสังคมไทย  เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้   
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๒  หน่วยกิต 

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

(๑)  วิชาเอกบังคับ      ๓๙  หน่วยกิต 
(๒) วิชาเอกเลือก      ๓๙   หน่วยกิต 
(๓)  วิชาโท     ๑๘   หน่วยกิต 

      (นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตรเ์ลือกเรียนวิชาโทสาขาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย) 
   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       ๖  หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
(ก)  หมวดวิชาโทบังคับ        ๑๒  หน่วยกิต 
(ข)  หมวดวิชาโทเลือก         ๖   หน่วยกิต 

 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓   

เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
  (มคอ.๐๒) 
 
 



 - ๒๐ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑.๑๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ขอเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

อนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  (ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
อนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๔๘)  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของปัญหาและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพิ่มขึ้น  อีกท้ังทางมหาวิทยาบูรพามีการปรับปรุง 
หลักสูตรทุก ๔ ปี  รวมทั้งในการปรับปรุงนี้  จะมีการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงท าการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เข้าเกณฑ์ 
ตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว  ทั้งทางด้านพ้ืนฐานของคณะสาธารณสุขศาสตร์  รวมทั้งเนื้อหาของรายวิชาเฉพาะ 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
ผู้ใช้บัณฑิตที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๓  หน่วยกิต 

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

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       
(๑)  วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์   ๓๑   หน่วยกิต 
(๒) วิชาพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขศาสตร์ ๒๓   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ       
(๑)  วิชาบังคับ    ๕๐   หน่วยกิต 
(๒) วิชาเอกเลือก      ๓   หนว่ยกิต 

   (ค)   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  



 - ๒๑ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ.๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๑.๑๘  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ขอเสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิต 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคพิเศษประมาณ  ๕๐  คน   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

           ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   
๔.๑.๑๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ของคณะวิทยาศาสตร์   
    

   คณะวิทยาศาสตร์ได้ขอเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร  คือ  เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. รวมถึงเพ่ือความทันสมัย  ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน  ประกอบด้วย   



 - ๒๒ - 

 ๑. หลักสูตรระดับปริญญาโท  จ านวน  ๙  สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ * 
  ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  ** 
  ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ** 
  ๑.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ** 
  ๑.๕   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ** 
  ๑.๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ** 
  ๑.๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ** 
  ๑.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี *** 
  ๑.๙  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม *** 
 ๒. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๙  สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๒.๑   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ** 
  ๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ** 
  ๒.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ** 
  ๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ** 
  ๒.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี *** 
  ๒.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ *** 
  ๒.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา **** 
  ๒.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ **** 
  ๒.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ **** 

ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแต่ละสาขาแล้ว ดังนี้ 
*     คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
**    คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
***   คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ 
****  คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และ ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์   
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน ๙ สาขาวิชา และระดับปริญญาตรี จ านวน ๙ สาขาวิชา   

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔)  และระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



 - ๒๓ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน ๙ สาขาวิชา และระดับปริญญาตรี จ านวน ๙ สาขาวิชา 

๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
๔.๑.๒๐  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔   ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๑๐  สาขาวิชา  โดยมเีหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  คือ  เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ.  
รวมถึงเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตลอดจนเพ่ือให้เพ่ือความทันสมัย  ทันกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ดังนี้ 

  ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา * 
  ๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน * 
  ๑.๓  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  * 
  ๑.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น * 
  ๑.๕  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ * 
  ๑.๖  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ** 
  ๑.๗  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  *** 
  ๑.๘  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ  **** 
  ๑.๙  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา **** 
  ๑.๑๐ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ **** 

ทัง้นี้  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
แต่ละสาขาแล้ว ดังนี้ 

*     ในการประชุมครั้งพิเศษ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓  
**   ในการประชุมครั้งพิเศษ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓  
***  ในการประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓  
**** ในการประชุมครั้งที่ ๕ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



 - ๒๔ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ สาขาวิชา   

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ สาขาวิชา   

๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
 ๔.๑.๒๑ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิด 

รับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๔   
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ภาคพิเศษประมาณ 
๔๐  คน  วิชาโทสารสนเทศศึกษาประมาณ  ๓๐  คน  และวิชาโทบรรณาธิการศึกษาประมาณ  ๒๐  คน 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

   ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุม 
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ    
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   
๔.๑.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  

   คณะสหเวชศาสตร์ได้ขอเสนอ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ  ปรับปรุงแก้ไข 



 - ๒๕ - 

ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  เพ่ือให้รายวิชาดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกันได้ในหลักสูตร 
ชีวเวชศาสตร์  และหลักสูตรพยาธิกายวิภาค 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข  เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชาภาษาไทย  และชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน  ๑  รายวชิา 

เดิม  รายวิชา  ๒๒๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๓(๓-๐-๖) 
      English for Sciences and Technology 
แก้ไขเป็น       ๖๘๐๒๙๑     ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓(๓-๐-๖) 
                English for Medical Sciences  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   
เมือ่วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ    
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
๔.๑.๒๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
   คณะวิทยาศาสตร์ได้ขอเสนอ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ  เนื่องจากองค์ความรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  มีความก้าวหน้าไปมาก  และมีสาขาวิชาใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน  
โดยจะปรับเพิ่มรายวิชาเลือก (ไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร)  ทั้งนี้หลักสูตร ฯ  มีความจ าเป็นที่ต้อง 
ปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตในหลักสูตรปัจจุบัน  ได้ฝึกฝนทักษะและเพ่ิมพูน 
ความรู้ในรายวิชาเลือกดังกล่าว 
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สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
เปิดรายวิชาใหม่  ในกลุ่มวิชาเลือก  สัตววิทยา  จ านวน  ๔  รายวิชา  ดังนี ้

๑.  รายวชิา  ๓๐๖๕๕๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของแมลง  ๓(๒-๓-๔) 
    Insect Anatomy and Physiology 

     คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา  และสรีรวิทยาของแมลง  ระบบปกคุมผิว การเปลี่ยนแปลง 
รูปร่าง  การย่อยอาหาร  การสืบพันธุ์  ตลอดจนการควบคุมการท างานระบบพ้ืนฐานต่าง ๆของแมลง 

     The Morphological and physiological characteristics of insects. The 
anatomy and physiology of the integument, metamorphosis, digestion, reproduction and the 
physiological basis of insect control will be discussed in detail. 

๒.  รายวชิา  ๓๐๖๕๕๒ นิติกีฏวิทยา     ๓(๒-๓-๔) 
   Forensic Entomology 

     บทบาทของแมลงและสัตว์ขาข้อในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรม  วิธีการต่าง ๆ ในการใช้แมลง 
เพ่ือประกอบหลักฐานในศาลเพ่ือคลี่คลายคดี  การประมาณระยะเวลาหลังการตาย  สาเหตุการตายในคดีฆาตกรรม 

     The role of insects and other arthropods in crime scene investigations, the 
various ways insects can and have been used as evidence in court and explain how they can 
assist in solving crimes. The emphasis is on how insects and related arthropods are used to 
determine postmortem intervals and estimate time of death in murder investigations. 

๓.  รายวิชา  ๓๐๖๕๕๓ ชีววิทยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง   ๓(๒-๓-๔) 
   Bee biology and Beekeeping 

      ชีววิทยาของผึ้งและพฤติกรรม การสกัดน้ าผึ้ง  การจัดการผลิตภัณฑ์ผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง  
และบทบาทของผึ้งในการเป็นแมลงถ่ายละอองเรณู ในธัญพืช  

      The basics of: honey bee biology and behaviour, honey extraction, 
management of hive products, pests and enemies and the role of bees as pollinators of 
agricultural crops. 

๔.  รายวชิา  ๓๐๖๖๓๙ หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา   ๒(๒-๐-๔) 
   Current topics in Zoology 

      การอภิปรายและน าเสนอหัวข้อที่ทันสมัยด้านสัตววิทยา  รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมาร่วมอภิปรายและให้ความรู้ใหม่ๆ ด้านการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัตววิทยา 

      Discussion and presentation of current topics in zoology.  Presentations 
of experts on relevant research areas.   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   โดยขอให้พิสูจน์อักษรค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง และปรับ
รูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 

๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
๔.๑.๒๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
     
   คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ  เนื่องจากองค์ความรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  มีความก้าวหน้าไปมาก  และมีสาขาวิชาใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน   
โดยจะปรับเพิ่มรายวิชาเลือก (ไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร)  ทั้งนี้หลักสูตร ฯ  มีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุง
เนื้อหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน  เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตในหลักสูตรปัจจุบัน  ได้ฝึกฝนทักษะและเพ่ิมพูนความรู้ใน 
รายวิชาเลือกดังกล่าว 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
เปิดรายวิชาใหม่  ในกลุ่มวิชาเลือก  สัตววิทยา  จ านวน  ๔  รายวิชา  ดังนี ้

๑.  รายวชิา  ๓๐๖๕๕๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของแมลง  ๓(๒-๓-๔) 
    Insect Anatomy and Physiology 

     คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา  และสรีรวิทยาของแมลง  ระบบปกคุมผิว การ
เปลี่ยนแปลง 

รปูร่าง  การย่อยอาหาร  การสืบพันธุ์  ตลอดจนการควบคุมการท างานระบบพ้ืนฐานต่าง ๆของแมลง 
     The Morphological and physiological characteristics of insects. The 

anatomy and physiology of the integument, metamorphosis, digestion, reproduction and the 
physiological basis of insect control will be discussed in detail. 
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๒.  รายวชิา  ๓๐๖๕๕๒ นิติกีฏวิทยา     ๓(๒-๓-๔) 
   Forensic Entomology 

     บทบาทของแมลงและสัตว์ขาข้อในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรม  วิธีการต่าง ๆ ในการใช้แมลง 
เพ่ือประกอบหลักฐานในศาลเพ่ือคลี่คลายคดี  การประมาณระยะเวลาหลังการตาย  สาเหตุการตายในคดีฆาตกรรม 

     The role of insects and other arthropods in crime scene investigations, the 
various ways insects can and have been used as evidence in court and explain how they can 
assist in solving crimes. The emphasis is on how insects and related arthropods are used to 
determine postmortem intervals and estimate time of death in murder investigations. 

๓.  รายวิชา  ๓๐๖๕๕๓ ชีววิทยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง   ๓(๒-๓-๔) 
   Bee biology and Beekeeping 

      ชีววิทยาของผึ้งและพฤติกรรม การสกัดน้ าผึ้ง  การจัดการผลิตภัณฑ์ผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง  
และบทบาทของผึ้งในการเป็นแมลงถ่ายละอองเรณู ในธัญพืช  

      The basics of: honey bee biology and behaviour, honey extraction, management 
of hive products, pests and enemies and the role of bees as pollinators of agricultural crops. 

๔.  รายวชิา  ๓๐๖๖๓๙ หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา   ๒(๒-๐-๔) 
   Current topics in Zoology 

      การอภิปรายและน าเสนอหัวข้อที่ทันสมัยด้านสัตววิทยา  รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมาร่วมอภิปรายและให้ความรู้ใหม่ๆ ด้านการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัตววิทยา 

      Discussion and presentation of current topics in zoology.  Presentations 
of experts on relevant research areas.   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ   โดยขอให้พิสูจน์อักษรค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง และปรับ
รูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 

๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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๔.๑.๒๕ การขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   
   คณะสหเวชศาสตร์ได้ขอเสนอการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ  เนื่องด้วยคณะสหเวชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๔  กลุ่มวิชา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิชาการวิจัย 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นทดแทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในการนี้ 
คณะสหเวชศาสตร์จะด าเนินการปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป  และปิดโดยสมบูรณ์ 
เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  โดยจะด าเนินการปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เปน็ต้นไป  และปิดโดยสมบูรณ์ 
  เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒  รายช่ือวารสารทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
   (Peer Review)  คณะวิทยาศาสตร์ 
 
   ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์    ฉบับประกาศลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้สภามหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคณุวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละ
สาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มีการผลิตวารสารวิชาการท่ีมี
กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ให้ค ารับรอง   และวารสารที่
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ.  มีประโยชน์ต่อคณะ/วิทยาลัย  
ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน าผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ 
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ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์  เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  จ านวน  ๑  ฉบับ  ได้แก่  วารสารคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง 
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
วารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. 

 
ล าดับที่ ชื่อวารสาร เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๑ วารสารคณิตศาสตร์  

ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

N/A       N/A 

 
หมายเหตุ  :   ๑.  เกณฑ์คุณภาพวารสาร  ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ 
         ๒.       เป็นไปตามเกณฑ์   X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  N/A ไม่ทราบข้อมูล 

 
ประเด็นเสนอ ๑.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบวารสารคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย   
                           ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๒.  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบวารสารคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒)  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๓  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๔.๓.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายอัมพร  จงเสรีจิตต์ เพื่อขอก าหนด 
   ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ  โดยวิธีพิเศษ  สาขาวิชาจักษุวิทยา 
  
   ด้วย คณะแพทยศาสตร์  มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์พิเศษ  โดยวิธีพิเศษ  สาขาวิชาจักษุวิทยา   ให้แก่ นายอัมพร  จงเสรีจิตต์  ต าแหน่งนายแพทย์ ๙ 
วช. ข้าราชการ สังกัดสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ   สังกัดคณะแพทยศาสตร์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา 
      ที่ ๒๘๑๗/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   
       เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยบูรพา  ๒ ปี  ๑  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Vitreoretinal fellow ๒๕๔๐  Eoheny Eye Institute, University of 
       Southern California, Los Angeles, USA. 
 Refractive Surgery fellow ๒๕๔๔  Vardinoyiannion Eye Institute of Crete, Greece. 
 วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม ๒๕๓๖  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
       มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาจักษุวิทยา) แพทยสภา 
 ประกาศนียบัตร  ๒๕๓๓  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
       มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) 
 แพทยศาสตรบัณฑิต  ๒๕๓๐     คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Jongsareejit A. Clinical Results with the Medennium Phakic Refractive Lens  
    for the Correction of High Myopia. Journal of Refractive Surgery 2006; 22 (9)  
    890-897.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ Jongsareejit A. Phaco-drainage versus phacoemulsification in eyes with  
    age-related Cataract. Asian Journal of Ophthalmology 2005; 7 (1) 10-14. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ อัมพร  จงเสรีจิตต์, พิพัฒน์  คงทรัพย์,  เชี่ยวชาญ  วิริยะลัพภะ, และพิทักษ์  กิจเจริญ. 
    (๒๕๕๓), การผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็ก,  จ านวน  ๑๘๐  หนา้ 
    เผยแพร่  บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง  จ ากัด  กรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่  ๑ 
       จ านวน  ๑,๐๐๐  เล่ม  (ISBN  ๙๗๘-๙๗๔-๓๘๔-๔๔๐-๙) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๓ 

  
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอัมพร  จงเสรีจิตต์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ 
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ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการส าหรับผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓   พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ   
  สาขาวิชาจักษุวิทยา  โดยวิธีพิเศษ   ของ นายอัมพร  จงเสรีจิตต์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑) เห็นชอบในหลักการ การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาจักษุวิทยา 
   โดยวิธีพิเศษ   ของ นายอัมพร  จงเสรีจิตต์  โดยขอให้ตรวจสอบและปรับแก้คุณวุฒิของ 
  ผู้ขอต าแหน่งให้ถูกต้อง  

๒)  เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
     เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 ทางวิชาการต่อไป 
  

 ๔.๓.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายวิศิษฎ์  ตันหยง เพื่อขอก าหนด 
   ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 

   ด้วย  นายวิศิษฎ์  ตันหยง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๙๐๕-๒๕๕๓   สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   

- ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง จบการศึกษาระดับเทียบเท่าปริญญาโทและด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
                    ประจ าที่มหาวิทยาลัยบูรพา  ยังไม่ครบเกณฑ์  (๕ ปี)   แต่มีหนังสือรับรองประสบการณ์สอนจาก 
                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยา และ 
                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คิดระยะเวลาที่ท าการสอนตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๔๒  ถึงปัจจุบัน  
                   รวม  ๕ ปี  ๙  เดือน   (ค านวณเวลาในการเป็นอาจารย์พิเศษสามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน)   

รายละเอียดตามตารางแสดงการค านวณระเวลาในการด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ ที่แนบท้ายนี้ 
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 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 เภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย 
 สาขาบริบาลเภสัชกรรม 
 เภสัชศาสตรบัณฑิต   ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย 
 สาขาเภสัชกรรมคลินิก  
 ประกาศนียบัตร ๒๕๔๓  Kebangsaan University ประเทศมาเลเซีย 
 ผู้เชียวชาญด้านเทคนิคปราศจากเชื้อ 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ T. Wisith. A dangerous interaction between meropenem and valproic 

acid in Thai children ; a case report and literature reviewed. 
    เผยแพร่  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  ปีที่  ๓๕  ฉบับที่  ๑  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๓  
    หน้า  ๒๗-๓๒  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ C. Chulathida, T. Wilaslak, T. Wisith. Theophylline overdose in 

premature neonate : a case report and reviewed of pharmacokinetics. 
    เผยแพร่  SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL (สารศิริราช) ปีที่   ๕๘   ฉบับที่  ๙  (๒๕๔๙) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  T. Wisith. Role of sodium-glucose transporter (SGLT) in treatment of type II 
    diabetes mellitus, a reviewed article. 
    เผยแพร่  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  ปีที่  ๓๔  ฉบับที่  ๓  กันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๒   
    หน้า  ๑๗๗-๑๘๔ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐   
 เรื่องท่ี  ๒ T. Wisith. Direct rennin inhibitore (DRIs), a novel mechanism of antihypertensive  
    drugs, a reviewed article. 
    เผยแพร่  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  ปีที่  ๓๒  ฉบับที่  ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม   
    ๒๕๕๐  หน้า  ๑๔๗-๑๕๐ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐   
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 เรื่องท่ี  ๓ วิศิษฎ์  ตันหยง. การดื้อยาปฏิชีวนะในกลุ่มβ-lactamases. 
    เผยแพร่  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  ปีที่  ๓๑  ฉบับที่  ๑  มกราคม-เมษายน  ๒๕๔๙ 
    ๒๕๕๐  หน้า  ๓๗-๔๖ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐   
 เรื่องท่ี  ๔ T. Wisith. Proton pump inhibitors, a reviewed article. 
    เผยแพร่  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  ปีที่  ๒๗ ฉบับที่  ๓  กันยายน-ธันวาคม  ๒๕๔๕ 
    หน้า  ๑๕๙-๑๖๗ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐   

  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวิศิษฎ์   ตันหยง  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  ของ นายวิศิษฎ์  ตันหยง 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑) เห็นชอบในหลักการ การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  ของ นายวิศิษฎ์  ตันหยง    

๒)  ขอให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 

 ๔.๓.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายวิทวัส  แจ้งเอี่ยม เพื่อขอก าหนด 
   ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

   ด้วย  นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียม   พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๓๙๑-๒๕๕๐   สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  อายุการปฏิบัติงาน  ๒  ปี  ๘  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 (ชีวเคมี)  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 (เทคนิคการแพทย์)  
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๐   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓   
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Jangiam, W., Oum-in, K., Thongnoppakun, O. (2010) The selection of bacterial  
    consortium for the biodegradation of sodium dodecyl sulfate and linear  
    alkylbenzene sulfonate. Journal of Science, Technology, and Humanities.  
    Vol 8, No. 1, 25-32. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕ 
 เรื่องท่ี  ๒ เจษฎา  เจริญกิจ, ศิราวัน  ประเสริฐกิตติกุล, ไพลิน  เงาตระการวิวัฒน์, วิทวัส   
    แจ้งเอ่ียม (2009), การศึกษาการยับยั้ง Escherichia coli โดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ 
    ที่เตรียมขึ้นโดยวิธีการโซล-เจล.  Proceeding paper ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรม 
    เคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๑๙ (TiChE  2009), กาญจนบุรี,  
    หน้า ๕๖-๖๐.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐ 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ วิทวัส   แจ้งเอี่ยม  (2010), กระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนโดยจุลสาหร่าย   
    (Biophotolysis-based Hydrogen Production by Microalgae).  
    เผยแพร่  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีที่  ๑๓  ฉบับที่  ๑   
    (มกราคม-มิถุนายน  ๒๕๕๓)  หน้า  ๖๘-๗๗    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐     

กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวิทวัส   แจ้งเอี่ยม  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
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ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียม 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียม    

๒)  ขอให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
 ๔.๓.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายพงษ์เสฐียร  เหลืองอลงกต   
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
   ด้วย  นายพงษ์เสฐียร  เหลืองอลงกต  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ า 

ต าแหน่ง  ๘๐๑๘๖   สังกัดวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่ ๑๘  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๐  อายุการปฏิบัติงาน  ๓  ปี  ๑๑  เดือน 
             คุณวุฒิ                                                 ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย  
 (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (นโยบายสาธารณะ) 
 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   ๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยสยาม  ประเทศไทย 

(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)  
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
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 งานวิจัย  จ านวน  ๒ เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงงานอุตสาหกรรม 
    ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จังหวัดชลบุรี 
   เผยแพร่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   
   ปีที่  ๕  ฉบับที่ ๑-๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  (พฤษภาคม ๒๕๕๒-เมษายน ๒๕๕๓)  
   หน้า ๑๖๗-๑๗๖ 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จ ากัด 
   เผยแพร่ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ ๒๓  ฉบับที่  
   ๑  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๓) หน้า ๗๐-๘๐  หน้า ๑๖๗-๑๗๖ 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ เรื่อง  การจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
   เผยแพร่  วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
   (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์  แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่) 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐    
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายพงษ์เสฐียร  เหลืองอลงกต  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทาง
วิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ของ นายพงษ์เสฐียร  เหลืองอลงกต 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑) เห็นชอบในหลักการ การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ของ นายพงษ์เสฐียร  เหลืองอลงกต    



 - ๓๘ - 

๒)  ขอให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
 ๔.๓.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายภาคภูมิ  ใจมีอารี เพื่อขอก าหนด 
   ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 
   ด้วย  นายภาคภูมิ  ใจมีอารี   พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   

๓๒-๒๕๔๓   สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ ผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่ ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๔  อายุการปฏิบัติงาน  ๙  ปี  ๖  เดือน 
             คุณวุฒิ                                                    ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Didactic of French Language        ๒๕๕๑ University of Paris III-Sorbonne nouvelle 
             and Civilisation)    ประเทศฝรั่งเศส 
 M.A. (Didactic of French Language       ๒๕๔๗ University of Paris III-Sorbonne nouvelle 
                 and Civilisation)    ประเทศฝรั่งเศส 
 M.A. (Teaching French as a            ๒๕๔๕ University of Toulouse Le Miril 
                   Foreign Language)    ประเทศฝรั่งเศส 
 อ.ม.  (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส             ๒๕๔๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)               ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
               เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑ เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ภาคภูมิ  ใจมีอารี. (2551). การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
   ในชั้นเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย.ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
   (ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑) 
   เผยแพร่ ในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  ฉบับที่  ๑๑๘  ปีที่ ๓๒  
      เล่มที่  ๒  (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒) หน้า ๔๖-๕๙ 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Parkpoom JAIMEEAREE, “Analyse de la structure des interactions en classe  
    de langue”, Bulletin de l’ Association Thaïlandaise des Professeurs de Français,  
    No. 114 (juillet-décembre) , année 30,.pp. 12-27.    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐    
 เรื่องท่ี  ๒ ภาคภูมิ  ใจมีอารี, “พินิจตะวันตกนิยมในวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดิน”  
    เผยแพร่   วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย, ฉบับที่  ๑๑๗  ปีที่  ๓๒   
    เล่มที่  ๑ เดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๒ หน้า ๗๙-๙๔.    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐     
  

กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายภาคภูมิ   ใจมีอารี  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ของ นายภาคภูมิ   ใจมีอารี 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ของ นายภาคภูมิ   ใจมีอารี    

๒)  ขอให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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 ๔.๓.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายสรายุธ เดชะปัญญา เพื่อขอก าหนด 
   ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 
   ด้วย  นายสรายุธ  เดชะปัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   

๙๙-๒๕๔๕   สังกัดภาควิชาฟิสิกส์   คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาฟิสิกส์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๕  อายุการปฏิบัติงาน  ๘  ปี  ๕  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 DR.RER.NAT. (Physics) ๒๕๕๐  University of Vienna, Austria 
 วท.ม. (ฟิสิกส์) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 
 วท.บ. (ฟิสิกส์) ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Thomas Juffmann, Stefan Truppe, Philipp Geyer, Andras G. Major, Sarayut  
    Deachapunya, Hendrik Ulbricht and Markus Arndt, Wave and Particle in molecular  
    interference lithography, Phys. Rev. Lett. 103, 263601-1-263601-4 (2009)  
    (impact factor : 7.180). 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ William B. Case, Mathias Tomandl, Sarayut Deachapunya and Markus arndt,  
    Realization of Optical Carpets in the Talbot and Talbot-Lau Configurations,  
    Optics Express 17 (23), 20966-20974 (2009) (impact factor : 3.880). 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐ 
 เรื่องท่ี  ๓ Sarayut Deachapunya, Paul J. Fagan, Andras G. Major, Elisabeth Reiger, Helmut  
    Ritsch, André Stefanov, Hendrik Ulbricht, and Markus Arndt, Slow beams of  
    massive molecules, Eur. Phys. J. D 46, 307-313 (2008). (impact factor : 1.988). 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 เรื่องท่ี  ๔ Sarayut Deachapunya, Gas-phase coating of molecules in vacuum for solar  
    cell applications, the 10th Annual conference of Thai society of Agricultural  

engineering,  1st-3rd April 2009 Suranaree university of technology,  Nakhon 
ratchasima,  Thailand, p 137-140. 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



 - ๔๑ - 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สรายุธ  เดชะปัญญา, ปรากฎการณ์ทัศนศาสตร์สนามใกล้ : จากทัศนศาสตร์ 
    แบบดั้งเดิมถึงทัศนศาสตร์ควอนตัม (Optical Near-field Effects : classical to  
    quantum  optics) 
    เผยแพร่  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๓๕ ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
    หน้า ๑๐๐-๑๐๘  (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐     
                     กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายสรายุธ  เดชะปัญญา  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาฟิสิกส์  ของ นายสรายุธ  เดชะปัญญา 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบในหลักการ การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาฟิสิกส์  ของ นายสรายุธ  เดชะปัญญา    

๒)  ขอให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ทุกวันอังคารที่ ๔ ของเดือนเว้นเดือน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  เนื่องจากสภาวิชาการหมดวาระ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขณะนี้ก าลังด าเนินการสรรหา 
  สภาวิชาการชุดใหม่  ที่ประชุมจึงขอให้น าเสนอก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕๕๔  กับสภาวิชาการชุดใหม่ต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น. 
 
  

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


