
รายงานการประชุมสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔ 

วันอังคารที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ   กรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔.  ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๕. รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ  กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๘. รองศาสตราจารย์อัฌชา  ก.บัวเกษร  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๐.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  กรรมการ  
      คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๓. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



 - ๒ - 

 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวลิ จริตควร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๑๖.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๗.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๔.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง   
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าชี้แจง 

 ๑. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่   

๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๒   ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย)  ได้แจ้งให้ 

ที่ประชุมทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันพุธที่ ๑๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี    

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
    ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่   
๑๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)  ทั้งนีร้องศาสตราจารย์นฤมล   
ลี้ปิยะชาติ  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุม ดังนี้ 
  ๑.  หน้า ๕ บรรทัดสุดท้าย ในมติข้อ ๖ ให้ตรวจสอบรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 ให้สอดคล้องกันทั้งหลักสูตร แก้ไขเป็น  ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 และค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันทั้งหลักสูตร 
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๒. หน้า ๘  มติข้อ ๕ ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกัน 
 ทั้งหลักสูตร และเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนให้ชัดเจน  แก้ไขเป็น ให้ตรวจสอบ 
 ชื่อรายวิชา รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันทั้งหลักสูตรและ 
 เขียนค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน และขอให้เพ่ิมเติมอีกหนึ่งข้อ คือ  
 “ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมสาระ” 
๓. หน้า ๑๖  ควรเพิ่มข้อแนะน าของกรรมการในมติ ข้อ ๑ หรือไม่ดังนี้ 
 ๓.๑  แนะน าให้เสนองานวิจัยเรื่องท่ี ๑ เพียงเรื่องเดียว 
 ๓.๒   ให้สอบถามว่าเป็นบทความวิชาการประเภท Review Paper หรือไม่ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์นฤมล  ลี้ปิยะชาติ  และ 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔  
 
มติ  ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอของ รองศาสตราจารย์นฤมล  ลี้ปิยะชาติ  แล้วจึงรับรอง 

รายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ และ Journal of Global Business Review 
 
 ตามท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓  วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓   

มีมติให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ปรับปรุงวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ และ Journal of Global 
Business Review ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และเม่ือปรับแก้แล้ว ขอให้น าเสนอสภาวิชาการอีกครั้ง   
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ด าเนินการปรับแก้ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว   
จึงเสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ และ Journal of Global Business Review  
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ตารางสรุป การวิเคราะห์วารสารทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

วารสารวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ สกอ. 

 
หมายเหตุ  :  เกณฑข์้อที่ ๑-๙  (เอกสารแนบหมายเลข  ๑) 

      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  N/A ไม่ทราบข้อมูล 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

(Peer Review)  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ และ  
Journal of Global Business Review 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการการพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรอง 
 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  
 และ Journal of Global Business Review 
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางกันทิมา  สุวรรณพงศ์  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา 
 
    ด้วย  นางกันทิมา  สุวรรณพงศ์  ข้าราชการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๗๔๖  สังกัดภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 

ที ่ ชื่อวารสาร 
เกณฑ์ข้อที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑ วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพา

ปริทัศน์ 
        X 

๒ Journal of Global Business 
Review 

        X 
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เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา  เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
          อายุราชการ  ๑๗ ปี  ๗  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)   ๒๕๔๓  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 วท.ม. (สัตววิทยา)   ๒๕๓๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 วท.บ. (สัตววิทยา)   ๒๕๓๓  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๙   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 

 งานวิจัย  จ านวน  ๖  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Suwannapong, G., Yemor, T., Boonphakdee, C. & Benbow, M.E.  
    2011.  Nosema ceranae, a new parasite in Thai honeybees. 2011.  
    Journal of Invertebrate pathology 106, 236-241. Doi.  
    10.1016/j.jip.2010.10.003. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 เรื่องที่  ๒ Suwannapong, G., Maksong, S., Seanbualuang, P. & Benbow, M. E.  
    2010. Experimental infection of red dwarf honeybee, Apis Florea,  
    with Nosema ceranae. Journal of Asia Pacific Entomology, 13 (4),  
    361-364. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 เรื่องท่ี  ๓ Suwannapong, G., Seanbualuang, P. Gowda, S. & Benbow, M.E.  
    2010. Detection of odor perception in Asiatic honeybee (Apis cerana, 
     Facricius, 1793)  Workers by changing membrane potential  of the 
    antennal sensilla.  Journal of Asia Pacific Entomology, 13 (3), 197-200. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 เรื่องท่ี  ๔ Suwannapong, G., Seanbualuang, P. & Benbow, M.E.  
    2011. Using sensillum potential analysis to quantify pheromone  
    sensing of the antennal sensilla of Apis florae Fabricius (1787),  
    foragers and guards.  Journal of Asia Pacific Entomology, 14 (1), 7-10. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
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 เรื่องท่ี  ๕ Suwannapong, G., Chaiwongwattanakul, S. & Benbow, M.E. 2010.  
    Histochemical comparision of the hypopharyngeal gland in Apis  
    cerana Fabricius, 1793 Workers and Apis mellifera Linneaus, 1758  
    Workers. Psyche : A Journal of Entomology. (2010 : 181025, article  
    ID181025,  7 pages. Doi:10.1155/2010/101025. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 เรื่องท่ี  ๖ Suwannapong, G., Seanbualuang, P. & Wongsiri, S. 2007.  
    A histochemical study of the hypopharangeal glands of the dwarf  
    honey bees Apis andreniformis and Apis florae. Journal of  
    Apicultural Research : 46 (4) 260-263. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕ 
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Suwannapong, G. &  M.E. Benbow. 2010. Biology of insect odors:  
    sources, olfaction and responses. In : The Biology of Odors. Logan  
    E. Weiss and Jason M. Atwood (Ed.). Nova Science Publishers, Inc.,  
    Hauppauge, NY. pp. 153-184. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
    เผยแพร่โดย Nova Publishers ทั้งในรูปของหนังสือปกแข็ง ๓๘๐ หน้า และ 
    เป็น PDF file เผยแพร่ online โดยสามารถ Download ได้จาก website  
 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=15905 
    โดยเริ่มเผยแพร่  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางกันทิมา  สุวรรณพงศ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางกันทิมา  สุวรรณพงศ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=15905
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มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางกันทิมา  สุวรรณพงศ์ 
 ๒)  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 ๓)   ข้อเสนอแนะ ควรมีการตรวจสอบการคัดเลือกผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม Deja vu 
 ๔)   ให้แจ้งนางกันทิมา  สุวรรณพงศ์ เพ่ือพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งจากสาขาวิชา  
  “ชีววิทยา” เป็น “สัตววิทยา”   

๕)   ขอให้ปรับแก้ชื่อวารสาร เรื่องที่ ๔ และ ๕ 
 

๔.๑.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาววิภา  วิเสโส  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

   ด้วย  นางสาววิภา  วิเสโส  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   
เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๔-๒๕๔๕  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
       อายุการปฏิบัติงาน  ๘  ปี  ๑๑  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ วิภา  วิเสโส และสุวรรณี  มหากายนันท์. (๒๕๕๔). ความคิดเห็นต่อการใช้ 
    แผนผังมโนทัศน์ในการวางแผนการพยาบาลของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๙(๔),  
    ตุลาคม-ธันวาคม. 
    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่) 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
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 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ วิภา  วิเสโส. (๒๕๕๓). แผนผงัมโนทัศน์: การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    ในการวางแผนการพยาบาล, วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,  
    ๑๘ (๔), ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า ๑-๑๑   
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววิภา  วิเสโส  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  
๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตาม
เกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาววิภา  วิเสโส 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาววิภา  วิเสโส 
 ๒)  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวพจนารถ  สารพัด  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 
  ด้วย  นางสาวพจนารถ  สารพัด  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๕๕-๒๕๔๔  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       อายุการปฏิบัติงาน  ๗  ปี  ๒  เดือน  ๑๐  วัน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)   ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      ประสานมิตร  ประเทศไทย 
 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)   ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ พจนารถ  สารพัด, นุจรี  ไชยมงคล และยุนี  พงศ์จตุรวิทย์. (๒๕๕๓).  

การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, 
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๘ (๒), เมษายน-มิถุนายน. หน้า 
๖๕-๗๕   

    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ พจนารถ  สารพัด. (๒๕๕๔). นิสิตพยาบาลกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง,วารสาร  
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๙ (๓), กรกฎาคม-กันยายน.  
    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่) 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวพจนารถ  สารพัด  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล    
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  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   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวพจนารถ  สารพัด 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวพจนารถ  สารพัด 
 ๒)  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

 ๔.๑.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวอุบล  ธเนศชัยคุปต์  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
     

    ด้วย  นางสาวอุบล  ธเนศชัยคุปต์  ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์   
เลขประจ าต าแหน่ง  ๖๒๐  สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓  อายุราชการ  ๓๐  ปี  ๕  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D.  ๒๕๔๖  University of Pittsburgh, USA.  
 (Foreign Language Education) 
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) ๒๕๓๐  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๒๓  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Dhanesschaiyakupta, U. (2009). Relationship between Word  
    recognition Skills and Reading Comprehension in English of EFL  
    Thai  students. Journal of Humanities and Social Science, 17 (27),  
    41-57. 
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    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Dhanesschaiyakupta, U. (2009). Sociocultural Theory and Its  
    Contributions to ESL/FL Classroom Research and Instruction.  
    Journal of Humanities and Social Science, 17 (27), 29-39. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอุบล  ธเนศชัยคุปต์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของ นางสาวอุบล  ธเนศชัยคุปต์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของ นางสาวอุบล  ธเนศชัยคุปต์ 
 ๒)  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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   ๔.๑.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายอภิรักษ์  ชัยปัญหา  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย 
 
    ด้วย  นายอภิรักษ์  ชัยปัญหา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๘-๒๕๔๕  สังกัดภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  อายุการปฏิบัติงาน  ๗  ป ี
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 อ.ม. (ภาษาไทย)   ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 ศศ.บ. (ภาษาไทย)   ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
 เกียรตินิยมอันดับ  ๒ 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๕   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ อภิรักษ์  ชัยปัญหา. (๒๕๕๓). บทละครเวทีที่เสนอทัศนะทางสังคมและการเมือง 
    ต่อเหตุการณ์  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖  และ  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙.  
    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๑๘ (๒๙), ๑๒๗-๑๔๘. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบ  วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ อภิรักษ์  ชัยปัญหา. (๒๕๔๘). บทบาทและลักษณะสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรม 
    นิทานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.   
    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๑๓ (๑๘), ๑๒๖-๑๕๑. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบ  วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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 เรื่องท่ี  ๒ อภิรักษ์  ชัยปัญหา. (๒๕๔๘). การน าเสนอแบบศึกษาบันเทิงในนวนิยาย 
    อิงประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย. วารสารวชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,   
    ๑๔ (๒๐), ๑-๑๗. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา   ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบ  วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอภิรักษ์  ชัยปัญหา  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ลง
วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาไทย ของ นายอภิรักษ์  ชัยปัญหา 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาภาษาไทย ของ นายอภิรักษ์  ชัยปัญหา 
 ๒)  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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 ๔.๑.๒  การปิดหลักสูตร  
   ๔.๑.๒.๑ การปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้เสนอเรื่อง ขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เนื่องจากไม่ได้เปิดรับนิสิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ จึงขอปิด
หลักสูตรดังกล่าว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้ตรวจสอบนิสิตที่ยังคงเหลือในหลักสูตรนี้ด้วย 
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๓  รับรองวารสารทางวิชาการ 
   ๔.๑.๓.๑ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกล่ันกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
   (Peer Review)  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
   ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง 

อาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ฉบับประกาศลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มี
กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับใน
วงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น   
   มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มีการผลิตวารสารวิชาการท่ีมีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ให้ค ารับรอง  และวารสารที่ไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ. มีประโยชน์ต่อคณะ/
วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน าผลงานทาง
วิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น   
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  คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  จ านวน  ๑  ฉบับ  ได้แก่  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot 
Science Journal)  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ตารางสรุป การวิเคราะห์วารสารทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

วารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. 

 
หมายเหตุ  :  เกณฑ์ข้อที่  ๑-๘    (เอกสารแนบหมายเลข  ๒) 
      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  N/A ไม่ทราบข้อมูล 

 
 

ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)   
  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ   
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๔  หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
   ๔.๑.๔.๑ การขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
    ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 
 
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีความประสงค์จะขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี (ซึ่งเป็นหน่วยสอนนอกสถาน
ที่ตั้งเดิม) โดยมีเหตุผลในการเปิดคือ มีผู้สนใจและต้องการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว และเพ่ือเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ซึ่งการขอเปิดดังกล่าวเป็นการเปิดด าเนินการหลักสูตรสาขาวิชาเพิ่มในสถานที่นอกท่ีตั้งเดิม 

ที ่ ชื่อวารสาร 
เกณฑ์ข้อที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๑ วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 

(Srinakharinwirot Science Journal) 
        



 - ๑๗ - 

และขอใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกันกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาธารณะ (หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี) ทั้งนี้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ให้เหตุผลว่า 
เนื่องจากทั้ง ๒ หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่บูรณา
การองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชาในวิชาชีพเดียวกัน โดยการขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ท า
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบุคลากรกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  การขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. 
(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี  จะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้า
ศึกษา ๖๐ คน  ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. 
(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรีแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑.  การเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ.  
 (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  ๒.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกันกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
  
มติ  ที่ประชุมมติ  ดังนี้ 

๑)  เห็นชอบการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
 ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี)  จังหวัดนนทบุรี ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

  ๒)  ขอให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ชี้แจงเรื่องหลักสูตร ๒ หลักสูตรสัมพันธ์กัน หรือเป็น 
  หลักสูตรพหุวิทยาการให้ชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ชุดเดียวกันกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
  ๓)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
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   ๔.๑.๔.๒ การขอย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนของหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จ านวน ๒ หน่วยสอน 
 
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้เสนอการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน  

ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๒ หน่วยสอนดังนี้ 
 ๑.  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดพัทลุง  

ย้ายจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็น อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเขต ๑ จังหวัดพัทลุง 
 ๒.  หน่วยสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดระนอง 

ย้ายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด
ระนอง  

ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยสอนอุทยานการศึกษา 
อุดมปัญญา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต ๑ (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดพัทลุง  และ ณ หน่วยสอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดระนอง   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการย้ายหน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ศูนย์การศึกษาภาคใต)้ จังหวัดพัทลุง 
และหน่วยสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดระนองแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน  

๑.  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดพัทลุง  
เป็น อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต ๑ จังหวัดพัทลุง 
(ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดพัทลุง 

 ๒.  หน่วยสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดระนอง 
เป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดระนอง 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  จ านวน ๒ หน่วยสอน 
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

จิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ       ๙๙  หน่วยกิต 

-  วิชาแกน      ๖  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะด้าน   ๑๕  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป์  ๑๒  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก    ๔๗  หน่วยกิต 
-  วิชาเอกเลือก    ๑๙  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



 - ๒๐ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๒  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้ 
เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา แต่ต้องปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๑  หน่วยกิต 

-  วิชาแกน      ๖  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะด้าน   ๑๒  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก     ๘๓  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



 - ๒๑ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้เปิดสอน
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งใช้มา ๒ ปี แต่ยังเป็นหลักสูตรที่เน้นเพียงศาสตร์ทางด้านพืช และ
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมศาสตร์ทางเกษตร จึงมีการเพิ่มกลุ่มวิชาด้านสัตวศาสตร์และ 
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรด้วย ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการ
ก าหนดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐๓  หน่วยกิต 

-  วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๗  หน่วยกิต 
-  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน   ๓๓  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๔๓  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 



 - ๒๒ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๔  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้เสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์- 

บัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
คือ หลักสูตรเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๔ ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จึงปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๖  หน่วยกิต 

-  กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   ๖๐  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพ     ๔๖  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



 - ๒๓ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  ขอให้เสนอสภาวิชาชีพก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๕  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  
และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศเป็น
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๗๔ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๘  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า ๕๓  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๘๕  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ครั้งพิเศษ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
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 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๖  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน   
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชา 

การสอนภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ และครบรอบการปรับปรุงในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศเป็น สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
เพ่ือให้มีความทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร ๕ ปี) จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 
๕ ป)ี สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๗๓ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๑๓๗  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า ๕๓  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๘๔  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๗  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น   
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชา 

การสอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตร
การศึกษา-บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  และครบรอบการ
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ปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศเป็น สาขาวิชาการ
สอนภาษาญี่ปุ่น เพ่ือให้มีความทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)  
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๗๓ หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๑๓๗  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า ๕๓  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๘๔  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



 - ๒๗ - 

   ๔.๒.๑.๘  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์   
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชา 

การสอนฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ เพ่ือให้มีความทันสมัย  
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลง 
ทางวิชาการ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรห้าปี) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๗๔ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๑๓๘  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า ๕๓  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๘๕  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 



 - ๒๘ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๙  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา   
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชา 

การสอนชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาการสอนชีววิทยา เพ่ือให้มีความ
ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๗๐ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๑๓๔  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า ๕๓  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๘๑  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 



 - ๒๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๐ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนเคมี  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชา 
การสอนเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาการสอนเคมี เพ่ือให้
มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๖๗ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๑๓๑  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า ๕๓  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๗๘  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
 



 - ๓๐ - 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๑  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชา 

การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ และครบรอบการ
ปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๗๕ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๑๓๙  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า ๕๓  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๘๖  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



 - ๓๑ - 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้เสนอ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ดังนี้ 
     ๑.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ 
 ๑.๑  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๑.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น        
  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๔ 

๒.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
 จ านวน  ๖ หน่วยสอน ได้แก่  
 ๒.๑ หน่วยสอนโรงเรียนนานาชาติ บริติสโคลัมเบีย ในเครือโรงเรียนฐานปัญญา  
  (ศูนย์การศึกษาธนบุรี)  กรุงเทพฯ  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
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  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ๒.๒ หน่วยสอนอาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น  ๓ (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) กรุงเทพฯ    
  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ๒.๓ หน่วยสอนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
    ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๒.๔ หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดพัทลุง 
  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ๒.๕ หน่วยสอนอาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อขยายโอกาส 
  ทางการศึกษา เทศบาลเมืองเบตง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้)  จังหวัดยะลา 
  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ๒.๖ หน่วยสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) 
  จงัหวัดระนอง  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจแล้ว 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 
 



 - ๓๓ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติขอให้ถอนวาระ  โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑)  ขอให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไป 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๒)  ขอให้แนบสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในกรณีท่ีท าสัญญาจ้างอาจารย์เป็นรายปี 
  ๓)  ขอให้แนบผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการด้วย 

 
๔.๒.๑.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- 
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ พบความคลาดเคลื่อน 
ของข้อความในข้อก าหนดการเลือกเรียนรายวิชาเฉพาะเลือก  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๑๙ /ว ๐๓๐๗  เมื่อวันที่  
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑) เห็นชอบในหลักการ 
๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

  คณะสหเวชศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว 
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 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔  เมือ่วันที่ ๑๔ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้แนบสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ในกรณีที่ท าสัญญาจ้างอาจารย์เป็นรายปีด้วย    
 ๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
  

๔.๒.๑.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 

  ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔   
เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตรดังกล่าวเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน จ านวน ๕ ท่าน  แต่เนื่องจากมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรลาออกจ านวน ๒ ท่าน ระหว่างที่มหาวิทยาลัยบูรพา ก าลังจะด าเนินการรายงานให้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับทราบ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๙.๑ /ว ๐๑๗๘.๑  
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ-
มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ณ หน่วยสอน
นอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๒  
หลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน จ านวน ๕ ท่าน 
 



 - ๓๕ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติขอให้ถอนวาระ  โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑)  ขอให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไป 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๒)  ขอให้แนบสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในกรณีท่ีท าสัญญาจ้างอาจารย์เป็นรายปี 
  ๓)  ขอให้แนบผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการด้วย 

 
๔.๒.๑.๑๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
  ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔   

เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   โดยมีโครงสร้างสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
แบบ ๒.๑ (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) 

 วิชาบังคับ      ๙ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๓ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖ หน่วยกิต  
 ในการนี้  คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการปรับเพ่ิมโครงสร้างหลักสูตร  แบบ ๒.๒  

(ส าเร็จปริญญาตรี ท าดุษฎีนิพนธ์)  เนื่องจากมีนิสิตซึ่งจบปริญญาตรีและได้รับทุนโครงการปริญญาเอก 
กาญจนาภิเษก (คปก.)  ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
แบบ ๒.๒ (ส าเร็จปริญญาตรี ท าดุษฎีนิพนธ์) 

 วิชาบังคับ    ๒๐ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๖ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘ หน่วยกิต  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับเพ่ิมโครงสร้างหลักสูตร แบบ ๒.๒ (ส าเร็จปริญญาตรี ท าดุษฎีนิพนธ์) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ หนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๑๙ /ว ๑๙๙๗  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 




