
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๙/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๓.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๔.  ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   ๕.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๖.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๗.  ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙.  อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๑๐. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๑. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

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

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   ๑๓. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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   ๑๔. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๕. ผศ.ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๖. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๑๗. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๑๘. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๑๙. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๐. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
 คณบดีคณะอัญมณี 

๒๑. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๒. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๓. ดร.สุชนน ี เมธิโยธิน   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๔. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๕. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๖. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๗. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๘. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๙. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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 ๓๐. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
  ๒.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
  ๓.  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๔.  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร) 
  ๕.  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๒.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ ขอความร่วมมือชะลอการขอเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 
 

        ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงวิกฤตการด้านคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน จึงได้
ด าเนินโครงการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พบว่า ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีผลการประเมินในระดับไม่ผ่านถึงร้อยละ ๖๕ สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่ควรด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงด าเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ควบคู่ไปกับการด าเนินโครงการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท่ีด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมด้านคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการน าเสนอ
รัฐมนตรีพิจารณาลงนาม 
        ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากลั่นกรอง
พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างเคร่งครัดและขอให้ชะลอการเปิด
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งและศูนย์ใหม่ออกไปก่อน เพ่ือรอให้การด าเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยสถาบันอุดมศึกษา
จะได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ที่เก่ียวข้อง และป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบ
ต่อนักศึกษาในภายหลัง และเป็นการธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
  ๑.๓ การประชุมกลุ่มเสวนา Quality Assessment Forum ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

       ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมกลุ่มเสวนา 
Quality Assessment Forum ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม 
ชั้น ๓ อาคารส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมกลุ่มเสวนามีการน าเสนอ
ข้อมูล ดังนี้ 

      ๑.  ความคืบหน้าของการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งจะมีการจัดประชุม
ชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินฯ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

      ๒.  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการปรับช่วงเวลา การเปิด – ปิดภาคเรียน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน และการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่  
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๔ เดือน) ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวน และชี้แจงให้ทราบต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
      วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  ๓.๑ หารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
        พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

        ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัทยา รัตนะมงคลกุล 
ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ประชุมหารือร่วมกัน นั้น 
        จากการประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติให้
แก้ไขข้อความในข้อ ๘ และข้อ ๑๔ ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบฝ่ายวิชาการพิจารณาทบทวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑.  พิจารณาทบทวนปรับข้อความในข้อ ๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒.  พิจารณาทบทวนปรับนิยามค าว่า “นิสิต” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓.  พิจารณาเพ่ิมข้อเกี่ยวกับการรักษาสภาพนิสิตและเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
     พิจารณาต่อไป 

 
 
 
 



-๖- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
        ๒.  เพ่ือให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาและเพ่ิมพูนความรู้ ภูมิปัญญา 
และความดีงามให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
        ๓.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้น าและผู้ร่วม
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๙๖  หน่วยกิต 
   -   วิชาแกน   ๓๙  หน่วยกิต 
   -   วิชาเอกบังคับ   ๓๖  หน่วยกิต 
   -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที ่ 
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว  
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

http://www.informatics.buu.ac.th/cid


-๗- 

๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

        คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๔๐ คน 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที ่ 
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
     ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๓ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๙ / ๑๒๗๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากหลักสูตร
ดังกล่าวต้องน าเข้าคณะกรรมการบริหารวิชาการก่อนเสนอเข้าสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มีมติให้ปรับแก้เล่มหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ. ๒ และทบทวน
เนื้อหาในเล่มหลักสูตร ซึ่งมีบางประเด็นท่ีคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ยืนยันตามโครงสร้างและ
สาระเดิม คณะเภสัชศาสตร์จึงเสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

       วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสร้างบัณฑิต ระดับปริญญาบัณฑิต ทางเภสัชศาสตร์ผู้มี 
       ๑.  ความรู้ความเข้าใจด้านพ้ืนฐานและสารัตถะบังคับทางเภสัชศาสตร์และเภสัชกรรม 
       ๒.  ทักษะและสมรรถนะด้านบริบาลเภสัชกรรมซึ่งไปเป็นตามมาตรฐานระดับสูงของ

วิชาชีพ 



-๘- 

       ๓.  ความสามารถในการประยุกต์วิทยาการและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์และ 
ด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของผู้ป่วยและสังคม 

       ๔.  ความรู้ความเข้าใจการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านระบบสุขภาพและการ
สาธารณสุข โดยเน้นด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิผล
มากที่สุด 

       ๕.  ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยตระหนักว่า
วิชาชีพเภสัชกรรมเป็นวิชาชีพที่ต้องติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพเภสัช
กรรม และการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์/วิทยาการสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพ่ือก้าวสู่ระดับ
สมรรถนะขั้นสูงขึ้น 

       ๖.  คุณธรรม จริยธรรม เจตคติแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ 
ความเสียสละต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและมนุษยชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       ๓๓  หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์วิชาสังคมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 

  และคณิตศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์   ๑๘  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     ๒๐๒  หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาบังคับพ้ืนฐาน       ๔๑  หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๒๒  หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก  ๑๙  หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ    ๑๓๕  หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาบทน าและการสื่อสาร  ๓  หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาวิทยาการเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  ๑๔  หนว่ยกิต 
   ๓) กลุ่มวิชาเน้นเภสัชภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม  ๓๖  หน่วยกิต 
   ๔) กลุ่มวิชาผู้ป่วยและการบริบาล  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๕) กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ  ๑๙  หน่วยกิต 
   ๖) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ภาคบังคับ)  ๖  หน่วยกิต 
   ๗) การฝึกปฏิบัติการ Clerkships (บังคับ)  ๒๔  หน่วยกิต 
   ๘) จุลนิพนธ์  ๓  หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า      ๒๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที ่ 
๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกต 
ให้พิจารณาปรับแก้  

http://www.informatics.buu.ac.th/cid


-๙- 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ)     
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความในหมวดที่ ๑  
     หน้า ๑๒ ข้อ ๑๒.๓ ให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นเอกสารทางราชการ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)  
      (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น 
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

        คณะเภสชัศาสตรเ์สนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต 
(๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที ่ 
๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๐๒.๕ / ว ๒๓๓๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสติระดับปริญญาตร ีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)  
     (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๑๐- 

๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

      คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ต้องการเพ่ิมรายวิชาศึกษาทั่วไป และ
รายวิชาเอกเลือกเพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตรงกับความสนใจของนิสิต ซึ่งจะท าให้นิสิตเปิด 
โลกทัศน์ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๓.๑/ ๐๕๙๕  
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

  ๔.๖ การก าหนดเลขรหัสวิชา 
 

        ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๒   
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้มีมติ  “เห็นชอบในหลักการการก าหนดเลขรหัสวิชา โดยให้ใช้กับ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรบัปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เปน็ต้นไป” โดยมีการก าหนดเลขรหสัวชิา ดังนี ้
 

เลขรหัสวิชา ส่วนงาน เลขรหัสวิชา ส่วนงาน 
๑๐๐-๑๔๙  คณะพยาบาลศาสตร ์ ๑๕๐-๑๙๙  คณะอัญมณ ี 
๒๐๐-๒๖๙  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๒๗๐-๒๙๙  คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์ 
๓๐๐-๓๔๙  คณะวิทยาศาสตร ์ ๓๕๐-๓๙๙  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
๔๐๐-๔๔๙  คณะศึกษาศาสตร ์ ๔๕๐-๔๙๙  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์ 
๕๐๐-๕๔๙  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๕๕๐-๕๙๙  คณะแพทยศาสตร ์ 
๖๐๐-๖๔๙  คณะศลิปกรรมศาสตร ์ ๖๕๐-๖๕๙  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
๖๖๐-๖๖๙  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ๖๗๐-๖๗๙  คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ 
๖๘๐-๖๘๙  คณะสหเวชศาสตร ์ ๖๙๐-๖๙๙  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
๗๐๐-๗๔๙  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๗๕๐-๗๕๙  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๗๖๐-๗๖๙  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ๗๗๐-๗๗๙  โครงการจดัตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร

(สระแก้ว) 
๗๘๐-๗๘๙  โครงการจดัตั้งคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สระแก้ว)  

๗๙๐-๗๙๙ คณะเภสัชศาสตร์** 

๘๐๐-๘๔๙  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  ๘๕๐-๘๗๔  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
๘๗๕-๘๘๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์** ๘๘๕-๘๙๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ** 
๘๙๕-๘๙๙    
๙๐๐-๙๔๙  คณะโลจสิติกส ์ ๙๕๐-๙๙๘ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
๙๙๙XXX สถาบันภาษา**   



-๑๑- 

 หมายเหตุ ** หมายถึง  การก าหนดรหัสวิชาของส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นหลังจากมติ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ท าให้ต้องก าหนดเลขรหัสวิชาเพ่ิมเติมส าหรับหลักสูตรของคณะดนตรีและการแสดง และ
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการก าหนดเลขรหัสวิชาของคณะดนตรีและการแสดง 

และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  ก าหนดให้โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ใช้เลขรหัสวิชา  

     ๗๘๐-๗๘๙ 
๒.  ก าหนดให้โครงการจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง ใช้เลขรหัสวิชา ๗๗๐-๗๗๙ 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๕๐  น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


