
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่5/2555 
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  2.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  3.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 4.  อาจารย์นฤมล ชูชินปราการ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

5.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

6.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

7.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

8.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

9.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

 10. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม   กรรมการ 

   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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 11. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 12. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 13. อาจารย์กร  ลาวัง    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

 14. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   15. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   16. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   17. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

   18. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19. ดร.พัทรพงษ์  อาสนจินดา   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  20. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

21. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

22. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

23. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 

คณบดีคณะอัญมณี 

24. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
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25. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

26. นายไพรินทร์  ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

27. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

28. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  29. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

30. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการแทนผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

31. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 32. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 33. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1.  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

  2.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  3.  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.37 น. 
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วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2555  
เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2555 
      วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 4/2555 วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 หลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 

       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

     1.  เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่ประเทศสมาชิก 
ทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นประชาคมอาเซียนขึ้นมา 

     2.  เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเมืองการปกครอง 
ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และก าลังเป็นที่
สนใจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน 
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       3.  เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยบูรพาในการเตรียม 
ความพร้อมให้แก่บัณฑิตก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโทบังคับ   12  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโทเลือก  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid/) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1  ขอให้ปรับชื่อรายวิชาให้เป็นภาษาทางการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  4.2 การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 

       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 80 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่  
4 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

     คณะเภสัชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกขององค์ความรู้และ
ทักษะปฏิบัติให้หลากหลายเพ่ิมข้ึน และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาในการผลิต
บัณฑิตให้มีสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนด
ด้านสมรรถนะทางวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรมอีกด้วย 

     สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
       1.  กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ  

 จากเดิมมีทั้งหมด 10 รายวิชา (นิสิตสามารถเลือกลงได้ 12 หน่วยกิต)  
เพ่ิมจ านวนรายวิชาในสาขาเน้นด้านอื่น ๆ อีก 6 กลุ่ม 95 รายวิชา โดยให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มของ
รายวิชา (เพ่ิมเติม)  
       2.  หมวดวิชาเลือกเสรี เพิ่มรายวิชาให้บริการอีก 6 รายวิชา 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่  
10 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. 2553 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
     1.1  ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชา 792585 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
            สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ Computer Programming for Health  
            Informatics ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยขอให้ตัดค าว่า “โปรแกรมแบบ 
            โครงสร้าง” และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษขอให้ตัดค าว่า “structural  
            programming” ออก 
     1.2  ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชา 792587 การพัฒนาอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ขั้นสูง 
           ทางเภสัชศาสตร์ Advanced Internet Web Site Development for  
           Pharmacy ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยขอให้ตัดค าว่า “ระดับกลาง” ออก 
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     1.3  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชา 793628 อนามัยอุตสาหกรรม Industrial  
            Hygiene เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวชื่อรายวิชาซ้ ากับรายวิชาของ 
            คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยให้เน้นทางด้าน 
            เภสัชกรรม และปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย จากค าว่า “สันทนาการ”  
            เป็น “นันทนาการ”  
     1.4  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชา 793238 อาหารเพื่อสุขภาพ  
           Food for Health เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวชื่อรายวิชาซ้ ากับรายวิชาของ 
           คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
     1.5  ขอให้ปรับจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ  หากมีหลักเกณฑ์ 
            การก าหนดจ านวนหน่วยกิตจากสภาเภสัชกรรมขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย 
     1.6  ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 

       วิทยาลัยนานาชาติเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เพ่ือให้มีความทันสมัย และเป็นไปตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
       สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
       เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกในทุกกลุ่มวิชา จ านวน 3 รายวิชา  ดังนี ้

     1.  953201  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   Principles of Macro Economics 
   แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค และหลักการเบื้องต้นด้านรายได้ การจ้างงาน 
การว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ ผลผลิต การเฟ้อของราคาเงิน อุปสงค์ และอุปทาน การเงิน
การธนาคาร  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  นโยบายด้านการเงิน  การค้าและการเงินระหว่างประเทศ นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจและ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยระบบเศรษฐกิจเปิดเบื้องต้น 
   A study of macroeconomic concepts and principles: determination of 
income, employment, unemployment, components of GDP, output, inflation, aggregate 
demand and supply, money and banking, monetary exchange rate, fiscal policy, 
international trade and monetary system, economic policy and economic growth, basic 
concepts of open-economy macroeconomics 
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     2.  953202  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   Principles of Micro Economics  

แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค และหลักการเบื้องต้น ประโยชน์จากการค้า  
การท างานของตลาด อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น และการประยุกต์ อุปสงค์ อุปทาน ตลาดและสวัสดิการ 
เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และผูกขาด ตลาดปัจจัย 
การผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภค 
   Studies of microeconomic concepts and principles, gains from trade, 
demand supply, elasticity and its application, demand and supply, market and welfare, 
economics of public sector, firm behavior in competitive market and monopoly, markets for 
factors of production, theory of consumer choice 
 

     3.  953241 บัญชีเบื้องต้น II     3(3-0-6) 
Principles of Accounting II       

    แนวคิดและการพัฒนาข้อมูลด้านบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ ครอบคลุมระบบค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ  การวิเคราะห์ ต้นทุนและก าไร  และแนวคิดเชิงงบประมาณ  
   A course dealing with the concepts and development of accounting 
data for decision making. Topics emphasized include manufacturing cost systems, cost-
volume-profit analysis, and budgeting concepts 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่  
25 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้วิทยาลัย ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1  ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 

       คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  จ านวน  3 หลักสูตร ดังนี้ 
        1.  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2553 
        2.  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 
        3.  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2554 

       โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบางท่านได้ลาออกไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่  
24 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยวแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2549 
 

      คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2549 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ เนื่องจากมีการปรับเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกให้แก่นิสิต 
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

     สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
     เพ่ิมรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการเงิน 5 รายวิชาดังต่อไปนี้ 
     1.  213111 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน  3(3-0-6) 

   Quantitative Finance 
   บุรพวิชา : ไม่มี 

  หลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณ เทคนิคทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์ทางธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางการเงินอย่างมีหลักการและเป็นระบบ  
โดยจะน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานั้นด้วย 
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Principles and theories related to quantitative model and their  

technical applications in business for systematic problem solving and financial decision by 

using computer for study 

     2.  213481 จริยธรรมทางธุรกิจการเงิน   3(3-0-6) 
   Ethical Issues in the Financial Services Industry 
   บุรพวิชา : ไม่มี 

แนวคิดของธุรกิจและชนิดขององค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของ 
ค่านิยมในสังคม การให้ความส าคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคม วิชาชีพและธุรกิจ 
ตลอดจนพฤติกรรมด้านจริยธรรม โดยเน้นที่จริยธรรมส าหรับนักการเงินและสถานการณ์จริยธรรมทาง
การเงิน ด้วยการใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 

Concepts of business and types of business organizations ethical  
theories and the role of social values awareness and development of personal, social, 
professional, and business responsibilities and ethical behavioral issues in financial 
dilemmas and situations by case studies 

     3.  213345 ระบบสารสนเทศทางการเงิน   3(3-0-6) 
   Financial Information Systems 

บุรพวิชา : ไม่มี 
แนวความคิด ความหมาย และบทบาทของระบบสารสนเทศทางการเงิน  

ระบบข้อมูลทางการเงินภายในองค์กรที่สัมพันธ์ไปยังจุดตัดสินใจต่าง ๆ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ในองค์กร รวมถึงศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินในธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ 

   Study concept, definition and role of financial information system 
in the organization Examine implementation of enterprise information system as they 
relate to the financial decision Emphasize learning not only system development process 
but also studying implementation of information system in Bank and Financial institution 
 

     4.  213452 การจัดการทางการเงินส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
   Financial Management for International Business 

บุรพวิชา : 663212 
   แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการทางการเงินของธุรกิจ

ระหว่างประเทศ  โดยเข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยทางการเงินที่มีต่อกิจการ และกลยุทธ์ในการเข้าสู่ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ ผลกระทบที่ได้รับจากสภาวะแวดล้อมนานาประเทศ  ลักษณะและผลกระทบจากการ

รวมกันในภูมิภาค 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scu.edu%2Fethics%2Fpracticing%2Ffocusareas%2Fbusiness%2Ffinancial-services.html&ei=NG-GT-7_KZDxrQegp6iyBg&usg=AFQjCNG4TFykSjSorqp2fQtjFPV6HCNdxw&sig2=Xl_ERahhxhISrfTs_UEx8Q
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Principles, theories and applications in financial management for  

international business Understanding financial factor effects to organization and strategies 

international environments and regional collaborations. 

     5.  213331 รูปแบบจ าลองทางการเงิน    3(3-0-6) 
   Financial Modeling 

บุรพวิชา : ไม่มี 
การค านวณทางการเงินเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้าง

แบบจ าลองประมาณการงบการเงิน ความเสี่ยงและสถิติส าหรับกลุ่มหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากพอร์ต
ลงทุนและเส้นประสิทธิภาพ การหาเส้นประสิทธิภาพของพอร์ตลงทุนที่ประกอบด้วยหุ้นมากกว่า 2 ตัวขึ้น
ไป การวัดประสิทธิภาพการลงทุนด้วยเส้น SML  ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ แบบจ าลองการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ 

Basic financial calculations using computer software The financial  
statement estimation model Risk and statistics for the portfolio Return on the investment 
portfolio and efficient frontier Efficient frontier (EF) that comprises of  more than two 
securities Using Security market line (SML) to measure investment performance Efficient 
market theory and Capital asset pricing model (CAPM) 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
10 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. 2549 แล้ว 
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอถอนวาระ 
 

4.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. 2553 
  

        คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ เนื่องจากมีการปรับเพิ่มราย
วิชาเอกเลือกให้แก่นิสิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

     สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
     เพ่ิมรายวิชาเอกเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
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     1.  663111 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน  3(3-0-6) 
   Quantitative Finance 
   บุรพวิชา : ไม่มี 
   หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณ  เทคนิคทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์ทางธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางการเงินอย่างมีหลักการและเป็นระบบ 
โดยจะน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานั้นด้วย 

Principles and theories related to quantitative model and their  
technical applications in business for systematic problem solving and financial decision by 
using computer for study 

     2.  663481 จริยธรรมทางธุรกิจการเงิน   3(3-0-6) 
   Ethical Issues in the Financial Services Industry 
   บุรพวิชา : ไม่มี 

แนวคิดของธุรกิจและชนิดขององค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของ 
ค่านิยมในสังคม การให้ความส าคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคม วิชาชีพและธุรกิจ 
ตลอดจนพฤติกรรมด้านจริยธรรม โดยเน้นที่จริยธรรมส าหรับนักการเงินและสถานการณ์จริยธรรมทาง
การเงิน ด้วยการใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 

Concepts of business and types of business organizations ethical  
theories and the role of social values awareness and development of personal, social, 
professional, and business responsibilities and ethical behavioral issues in financial 
dilemmas and situations by case studies 

     3.  663344 ระบบสารสนเทศทางการเงิน   3(3-0-6) 
   Financial Information Systems 

บุรพวิชา : ไม่มี 
แนวความคิด ความหมาย และบทบาทของระบบสารสนเทศทางการเงิน  

ระบบข้อมูลทางการเงินภายในองค์กรที่สัมพันธ์ไปยังจุดตัดสินใจต่าง ๆ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในองค์กร รวมถึงศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินในธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
   Study concept, definition and role of financial information system 
in the organization Examine implementation of enterprise information system as they 
relate to the financial decision Emphasize learning not only system development process 
but also studying implementation of information system in Bank and Financial institution 

     4.  663452 การจัดการทางการเงินส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
   Financial Management for International Business 

บุรพวิชา : 663212 
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   แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการทางการเงินของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  โดยเข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยทางการเงินที่มีต่อกิจการ และกลยุทธ์ในการเข้าสู่ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ผลกระทบที่ได้รับจากสภาวะแวดล้อมนานาประเทศ ลักษณะและผลกระทบจากการ
รวมกันในภูมิภาค 

Principles, theories and applications in financial management for  
international business Understanding financial factor effects to organization and strategies 
international environments and regional collaborations 

     5.  663331 รูปแบบจ าลองทางการเงิน    3(3-0-6) 
   Financial Modeling 

บุรพวิชา : ไม่มี 
การค านวณทางการเงินเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้าง

แบบจ าลองประมาณการงบการเงิน ความเสี่ยงและสถิติส าหรับกลุ่มหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากพอร์ต
ลงทุนและเส้นประสิทธิภาพ การหาเส้นประสิทธิภาพของพอร์ตลงทุนที่ประกอบด้วยหุ้นมากกว่า 2 ตัวขึ้น
ไป การวัดประสิทธิภาพการลงทุนด้วยเส้น SML  ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ แบบจ าลองการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ 

Basic financial calculations using computer software The financial  
statement estimation model Risk and statistics for the portfolio Return on the investment 
portfolio and efficient frontier Efficient frontier (EF) that comprises of  more than two 
securities  Using Security market line (SML) to measure investment performance  Efficient 
market theory and Capital asset pricing model (CAPM) 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
10 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. 2553 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
     1.1  ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 6/2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 6/2555 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา 11.55 น. 

 

                     
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน             ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

           ผู้บันทึกการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


