
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่9/2554 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  2.  ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  3.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  4.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 5.  ดร.นฤมล  ชูชินปราการ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
6.  นพ.วิชาญ   เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
7.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
8.  ผศ.ดร.ชล ี ไพบูลย์กิจกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   9.  ผศ.ดร.รัชนภีรณ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
10. พญ.รมร  แย้มประทุม   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
11. รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 12. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 13. ผศ.ดร.จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา  (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 14. อาจารย์บรรจง ชื่นสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 15. ดร.คนึงนิจ  กุโบลา    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   16. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   17. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
18. อาจารย์เมธินี  จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
19. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
20. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  21. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

22. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

23. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

24. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

25. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

26. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

27. นายไพรินทร์  ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

28. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

29. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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30. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 31. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 32. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  2.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  อาจารย์บังอร  ดวงรัตน์  อาจารย์สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  2.  อาจารย์เฟ่ืองฟ้า นรพันลภ อาจารย์สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  3.  อาจารย์ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี อาจารย์สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  4.  ดร.ศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ อาจารย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  5.  ดร.กฤช  จุรินโท  อาจารย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  6.  นางสาววัชร ี ก าจัดโศรก นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  7.  ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร อาจารย์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  8.  นายนพดล   ใจเจริญ  นักวิชาการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

       ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2554  
เมื่อวันอังคารที ่13 กันยายน พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2555 
 

       สภาเภสัชกรรมได้ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2554 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ฯ ปีการศึกษา 2555  ซึ่งมีคณะเภสัชศาสตร์  
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ฯ ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 17 สถาบัน ซึ่งไม่
ปรากฎชื่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้น ในขณะนี้มหาวิทยาลัยจึงชะลอการประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2555 ไว้ก่อน  
        ทั้งนี้ การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มาจากผลการประเมินโดยสภา 
เภสัชกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (คณะกรรมการประเมินหลักสูตรและสถาบันผลิต  
ชุดที่ 1) (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
 

      เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ตา่ง ๆ ในประเทศเป็นจ านวนมาก 
กระทรวงศึกษาธิการขอให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พิจารณาเลื่อนการสอบ 
GAT/PAT ออกไป เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับนักเรียนทีต่กอยู่ในสถานการณ์น้ าท่วม สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไดป้ระกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2555 เป็นวันที่ 19 – 20,  
26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นั้น มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทนิการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตร ีดังนี ้

      1.  ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) 
        2.  โครงการพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2555  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2554 
      วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 8/2554 วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 3.1 การรับหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  
     เข้าเป็นสถาบันสมทบ 

 

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2553  
เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีมติเห็นชอบรับหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นหลักสูตรในสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบให้คณะสหเวชศาสตร์ 
เป็นเจ้าภาพประสานกับสภาวิชาชีพ ความทราบแล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554 เห็นว่าคณะสหเวชศาสตร์ไม่มี
บุคลากรที่มีความรู้ด้านเวชกิจฉุกเฉิน จึงยังไม่พร้อมในการรับหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเป็นสถาบันสมทบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะฯ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ น ากลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกัน 

 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
      (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัย 
       เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ 
       มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ  
มหาวิทยาลัยบูรพา) โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน แล้ว บัณฑิตจะเป็นผู้มีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้  

       1. มีความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุขเบื้องต้น 
         2. มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเวชระเบียน ดังนี้ 
   2.1 สามารถจัดระบบบริการและบริหารจัดการด้านเวชระเบียนได้  
   2.2 สามารถให้รหัสทางการแพทย์ที่ซับซ้อนได้ 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าสถิติ วิจัย รายงานและน าเสนอข้อมูลสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพได้ 
   2.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพได้ 
         3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีเจตคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อ
การท างานด้านเวชระเบียน มีจิตส านึกในการบริการ และจิตสาธารณะและให้บริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 
         4. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ 



-6- 
 
         5. สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         6. มีภาวะผู้น า  มนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
         7. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
         8. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาพัฒนางานเวชระเบียนได้ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    104  หน่วยกิต 

- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  20  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  27  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพเวชระเบียน  57  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที5่/2554  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
      (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยี 
      ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  4.2  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาเวชระบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก  
                          ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยี 
                          ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และ สาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
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ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 50 คน (รายละเอียดดังเอกสาร
ที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid)  

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
29 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัย  
เทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

        วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

      แผน ก. แบบ ก 2  
        1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในด้านการ
บริหารธุรกิจโลก ในกลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป จีนหรืออาเซียน 

      2. เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่มหาบัณฑิต ให้มีความสามารถ 
ในการผลิตงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจโลก กลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป จีนหรือกลุ่มอาเซียนที่มีคุณภาพ  
        3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและสังคม 

      แผน ข.   
        1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในด้านการ
บริหารธุรกิจโลก ในกลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป จีนหรืออาเซียน 

      2. เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่มหาบัณฑิต สามารถประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยในการบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 
 - วิชาบังคับ   15  หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 
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แผน ข 
 - วิชาบังคับ   15  หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
 - วิชาแทนวิทยานิพนธ์   7  หน่วยกิต 

  - งานนิพนธ์    5  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษา อาจารย์ล าดับที่ 3 นายสงวนศักดิ์ เภสัชสงวน 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

  4.4 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     การจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

        วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2  
จ านวน 10 คน แผน ข จ านวน 20 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
29 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

http://www.informatics.buu.ac.th/cid
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4.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
      สมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

      วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้  

     1. เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
     2. เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
     3. เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  -  ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ    21  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
  - ดุษฎีนิพนธ์    36  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ 
      ของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
     หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
 

     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

     1. เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 



-10- 
 

     2. เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
     3. เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก 2 

- วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

แผน ข 
- วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
- วิชาแทนวิทยานิพนธ์    6  หน่วยกิต 
- งานนิพนธ์     6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

     1. เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
     2. เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
     3. เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก 2 

- หมวดวิชาบังคับ  30  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

แผน ข 
- วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
- งานนิพนธ์     6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

     1. เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
     2. เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
     3. เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก 2 

- วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

แผน ข 
- วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต 
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- วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
- วิชาแทนวิทยานิพนธ์    6  หน่วยกิต 
- งานนิพนธ์     6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

     1. เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
     2. เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
     3. เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก 2 

- วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

แผน ข 
- วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
- วิชาแทนวิทยานิพนธ์    6  หน่วยกิต 
- งานนิพนธ์     6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 

http://www.informatics.buu.ac.th/cid
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

     1. เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
     2. เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
     3. เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก 2 

- วิชาบังคับ   27  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

แผน ข 
- วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
- งานนิพนธ์     6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ปรับเปลี่ยน
เนื้อหาและการจัดการที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ภายนอก และความ
ต้องการของสังคม ชุมชน ผู้ใช้มหาบัณฑิต และมหาบัณฑิต และการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ของสภาการพยาบาล ที่มีแนวนโยบายปรับลดเนื้อหาและหน่วยกิตการเรียนการสอน 
จากการจัดหลักสูตรฯ เดิม ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาเป็นพยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลเด็ก และสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปีการศึกษา 2555 นอกจากนี้ ลักษณะโครงสร้างของสังคมและการบริการ
สาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกมีการขยายตัว มีการให้บริการสุขภาพเด็กท่ีมีความซับซ้อนและเฉพาะทาง
มากขึ้น หลักสูตรฯ ที่ปรับปรุงนี้จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างพยาบาลมหาบัณฑิตที่สอดคล้องเป็นไป
ตามลักษณะสังคม และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม แนวโน้มของวิชาชีพ และนโยบาย
การศึกษาของประเทศด้วย 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

  -  วิชาแกน     9  หน่วยกิต 
  -  วิชาเฉพาะสาขา  12  หน่วยกิต 
  -  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
  -  วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/ว 1515 ลงวันศุกร์ที่  
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง 
     พ.ศ. 2554 
2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.12 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเนื่องจากหลักสูตรเดิม 
ใช้มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543 ซึ่งปัจจุบันวิทยาการด้านการบริหารมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ มากมาย 
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ เทคโนโลยีการสื่อสาร การให้บริการ และการบริหาร และนโยบาย
ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) สาขาการบริหารการ
พยาบาลจึงต้องด าเนินการ พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

  -  วิชาแกน     9  หน่วยกิต 
  -  วิชาเฉพาะ   14  หน่วยกิต 
  -  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
  -  วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/ว 1515 ลงวันศุกร์ที่  
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรครบรอบ 5 ปี และทิศทางของ
วงวิชาการในแขนงเทคโนโลยีการศึกษามีพัฒนาการจึงต้องมีการปรับทิศทางการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
สาขาวิชาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
  -  ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า  64  หน่วยกิต 
  - วิชาเอกบังคับ    22  หน่วยกิต 
  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
  - ดุษฎีนิพนธ์    36  หน่วยกิต 
  แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต 
  - วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา    8  หน่วยกิต 
  -  วิชาเอกบังคับ    34  หน่วยกิต 
  -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
  - ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6621.4/ว 274  ลงวันพฤหัสบดีที่  
1 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1. เล่มหลักสูตรหน้า 1 ข้อ 4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ขอให้ปรับเป็น 
         แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
         แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต 
         แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.14 การขอปิดหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร 

 

       วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ การขอปิดหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

       1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544  

        2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาษีอากร  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544  
         โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ เนื่องจากมีจ านวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อ
การเปิดการเรียนการสอนติดต่อกันมากกว่า 2 ปี ซึ่งทั้งสองหลักสูตรยังไม่เคยมีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
และขอปิดตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554  

       ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ 6619/ ว 781 
ลงวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอปิดหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร   

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ 
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544  

 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาษีอากร  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544  

       ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.15 การขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
       เวชปฏิบัติครอบครัว 

 

       คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ การขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ เนื่องจากหลักสูตรมี
เนื้อหาอยู่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแล้ว และทาง 
สภาวิชาชีพไม่ได้ก าหนดการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว และ 
ในสาขานี้มีนิสิตที่ยังเรียนในหลักสูตร จ านวน 43 คน หลักสูตรจะปิดสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาส าเร็จ
การศึกษาครบทั้งหมดและขอปิดตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 

       ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ 6607/ ว 1579 
ลงวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

1. การขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

   ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
2. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.16 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 

       คณะแพทย์ศาสตร์ได้เสนอร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เนื่องจาก
การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อาจมีนิสิตที่ประสบปัญหาไม่สามารถศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ จึงจ าเป็นต้องมีระเบียบการให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ได้ศึกษาระเบียบ
ดังกล่าว จากสถาบันอ่ืนที่เทียบเคียง และร่างระเบียบดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 เรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ 
     1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเนื้อหาในวรรคแรก 
     1.2 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความในข้อ 3 
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     1.3 ข้อ 4 ขอให้ระบุคุณสมบัติให้ชัดเจน เช่น โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม 
           ไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต และขอให้ปรับเกณฑ์ให้เป็นตามประกาศ 
           กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

   1.4 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความในข้อ 5 
2. เสนอที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 

 
4.17  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

         วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  

         1. เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
         2. เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
         3. เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  -  ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ    21  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
  - ดุษฎีนิพนธ์    36  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ   
   เสนอแนะ 
   1.1 หน้า 9 ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร  

 2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.18  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

         วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  

         1. เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
         2. เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
         3. เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 
  - วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 
 แผน ข 
  - วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
  - งานนิพนธ์     6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการ  

  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.19 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
       ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

       คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เสนอ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ จากการ
ติดตามผลการเรียนของนิสิต พบว่า ในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป แคลคูลัส และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ไม่สอดคล้อง
กับรายวิชาในคณะฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับงานทางด้าน 
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ภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้มากท่ีสุด คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา จ านวน 3 วิชา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
         ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่  
7 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้พิจารณาทบทวนวิชาแกนอีกครั้ง 

  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.20  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ  

        1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

        2.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

        โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ลาออก และเพ่ือให้ทั้งสองหลักสูตรสามารถด าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการ  

  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-22- 
 

4.21  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
        ฉบับปี พ.ศ. 2552 
  

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ฉบับปี พ.ศ. 2552  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ  เพ่ือปรับปรุงรายวิชา
และเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการฯ ตรวจรับรองหลักสูตร และสถาบันการศึกษา 
สภาวิศวกร ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

        1.  เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 1 รายวิชา  
        2.  ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 1 รายวิชา 
        3.  ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวชิา 
        4.  ปรับแผนการศึกษา  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ฉบับปี พ.ศ. 2552   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการ  

  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  4.22 โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 

      (การแยกจ านวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเภสัชกรรม) 
 

         เนื่องจากการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมในด้านเภสัชกรรมชุมชนยังประสบปัญหา
ต่างๆอันประกอบด้วย  
         (1) สภาวะการขาดก าลังคนด้านเภสัชศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 
         (2) จ านวนการผลิตและการกระจายตัวของเภสัชกรต่อการขยายจ านวนร้านขายยา
ทีไ่ม่สอดคล้อง ไม่ประสานรับกัน 
         (3) ความย่อหย่อนของการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 
         (4) การขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของการใช้บริการสาธารณสุขด้านเภสัชกรรม ส่งผล
กระทบต่อทั้งสถานภาพของเภสัชกรในสังคม และต่อสถานภาพของวิชาชีพ ในการมีบทบาทหน้าที่อันเป็น
ที่ยอมรับ ดุจที่เป็นไปในนานาอารยประเทศ 
         (5) แรงดึงดูดในวิชาชีพสาขาเน้นด้านดังกล่าวมีอยู่ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ
สาขาเน้นด้านอื่นๆของวิชาชีพเภสัชกรรม 
         (6) การรวมตัวและเกิดพลังต่อสู้ของกลุ่มผลประโยชน์ธุรกิจด้านยาของ
ผู้ประกอบการทุกระดับ ซึ่งมิได้เป็นบุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างแท้จริงตามกฎหมายบังคับใช้  
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         (7) คณะเภสัชศาสตร์ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ 
ชมรมร้านขายยา ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี และชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี 
         จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ประมวลมาประกอบเข้ากันกับหลักการและเหตุผลอัน
เหมาะสมที่พึงเป็นในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระบบสุขภาพและการสาธารณสุข รวมถึงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาในระยะยาวและตลอดไป อีกท้ังเอ้ือต่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิชาบริการที่
เกีย่วข้องคณะเภสัชศาสตร์ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอโครงการแยกรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ระบบการให้บริการด้านเภสัชกรรม 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 10/2554 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 10/2554 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.30  น. 
 

                            
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

    
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


