
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

๓/๒๕๕๑ 
วันพธุที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุ ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------ 

ผูเขาประชมุ 
 ๑. ศาสตราจารย ดร.สุชาต ิ อุปถัมภ ประธานกรรมการ 

อธิการบด ี  

๒.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ กรรมการ  

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๓.  ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชยั กรรมการ 

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๔.  ศาสตราจารย ดร.ปราณี กุลละวณิชย กรรมการ 

 ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี เสาวคนธ  กรรมการ 

 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 ๖.  รองศาสตราจารย ดร.มนตร ี แยมกสิกร กรรมการ 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๗.   รองศาสตราจารย ดร.อรุณ ี เทอดเทพพทิักษ กรรมการ 

           คณบดีคณะอัญมณี 

๘.   รองศาสตราจารย ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย กรรมการ 

           คณบดีวิทยาลยัพาณิชยศาสตร 

๙.   รองศาสตราจารยเกษม พิพัฒนปญญานุกูล กรรมการ 

                  ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑๐.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ วุฒิพนัธุชยั กรรมการ 

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จันทรประเสรฐิ กรรมการ  

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

๑๒.  ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการ    

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

 



-๒- 
 

๑๓.  รองศาสตราจารย ดร.เสรี   ชัดแชม กรรมการ   

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

๑๔.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพนัธุ กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

๑๖.  รองศาสตราจารย ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  หัวหนาสํานักงานสภามหาวทิยาลยั 

๑๗.  นายพิชิตร มีพจนา ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

๑๘.  นางสาววรรณา แนบเชย ผูชวยเลขานุการ 

 หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 

๑.  ศาสตราจารย นายแพทยเตมิชัย ไชยนุวัต ิ     

  ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 ๒.  ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒ ิ บุญโสภณ 

  ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓.  ศาสตราจารย ดร.มนวุด ี หังสพฤกษ   

  ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๔.  รองศาสตราจารย ดร.ประทมุ มวงม ี    

          ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 
ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 

๒.   นางสาวณัฐกานต ปดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผูเขาชี้แจง 

๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสา  สุริยาพนัธ  คณะวิทยาศาสตร 

๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา  ไหวพริบ  คณะวิทยาศาสตร 



-๓- 

 

๓.  ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนภีรณ  ทรัพยกรานนท คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๕.   รองศาสตราจารย ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ คณะพยาบาลศาสตร 

๖.   ดร.รวีวรรณ  เผากัณหา คณะพยาบาลศาสตร 

๗.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพนูุช   ปญญไพโรจน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๘.   ดร.เกรียงศักดิ ์ เขียวมัง่ คณะศิลปกรรมศาสตร 

 ๙.   อาจารยศุภสิทธิ์  เลิศบัวสิน วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๐   น. 

  
วาระที ่๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

๑.๑  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๑/ ๒๕๕๑  เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการ 
       มหาวิทยาลยับูรพา  

 

           เพื่ออนวุัติใหเปนไปตามขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยสภาวชิาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลยับูรพา ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕ / ๒๕๕๑  วนัที ่๒๖ 

กันยายน ๒๕๕๑   ใหคณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบดวย อธกิารบดี เปนประธานกรรมการ และ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดงัตอไปนี้ 

  (๑)  คณบดีของคณะในแตละกลุมสาขาวชิาซึ่งเลือกกนัเอง  กลุมสาขาวิชาละไมเกนิสองคน 

  (๒)  คณาจารยประจําในแตละกลุมสาขาวชิาซึ่งไดรับเลอืกจากคณาจารยประจํา ในแตละกลุม 

สาขาวิชา กลุมสาขาวชิาละไมเกินสองคน แตทั้งสองคนจะมาจากคณะเดียวกนัมิได 

  (๓)  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทีไ่ดรับเลือกจากคณบดีของคณะในแตละกลุมสาขาวชิา  

กลุมสาขาวิชาละไมเกินสองคน 

  ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ และผูชวยอธกิารบด ี

ซึ่งอธิการบดีมอหมายคนหนึง่และหวัหนาสํานักงานสภามหาวทิยาลยัเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการฯ ดงักลาวมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญตัิ

มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  รายละเอียดตามคําสัง่สภามหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๑/ ๒๕๕๑  เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลยับูรพา  ลงวนัที่ ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๑   

 



-๔- 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๒  การเทยีบโอนหลกัสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 

         ดวยวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจไดเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ในการประชุมคร้ังที ่๒/๒๕๕๑  เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑  ไดพิจารณาการ

เทียบโอนหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ กับหนวยงาน ๒ หนวยงาน คือ 

  ๑.  การเทยีบโอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กับหลักสตูรนักบริหารงาน

ที่ดินระดับสูงโดยเห็นชอบการเทียบโอน ดังนี ้

       (๑)  หลกัสตูรนักบริหารทีด่ินระดับสูง สามารถเทียบโอนกับหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ   จาํนวน ๒ รายวิชา (๖ หนวยกิต) คือ 

   (๑.๑) ๓๕๒๕๓๖ เทคนิคการพัฒนาองคการ ๓ (๓-๐-๖)   

   (๑.๒) ๓๕๒๕๒๒ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ   ๓ (๓-๐-๖)   

       (๒)  หลักสตูรนักบริหารทีด่ินระดับสูง สามารถเทียบโอนกับหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  จํานวน ๒ รายวชิา (๖ หนวยกิต) คือ 

   (๒.๑) ๓๕๒๕๑๓ การวางแผนและการบรหิารโครงการ   ๓ (๓-๐-๖)   

   (๒.๒) ๓๕๓๕๕๗ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ๓ (๓-๐-๖)    

       (๓)  หลักสตูรนักบริหารทีด่ินระดับสูง สามารถเทียบโอนกับหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานทองถิน่  จํานวน ๒ รายวิชา (๖ หนวยกิต) คือ 

   (๓.๑) ๓๕๑๕๕๘ เทคนิคการวงแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ 

               เพื่อการพัฒนาทองถิ่น   ๓ (๓-๐-๖)   

   (๓.๒) ๓๕๑๖๖๘ สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถิน่ ๓ (๓-๐-๖)    

  ๒.  การเทียบโอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กับหลักสตูรวิทยาลยัการทัพบก 

สถาบันวิชาการทหารบกชัน้สูง  โดยเห็นชอบการเทยีบโอน ดังนี ้

       (๑)  หลกัสตูรวิทยาลยัการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง สามารถเทียบโอนกับ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ   จํานวน ๔ รายวิชา (๑๒ หนวยกิต) คือ 

 



-๕- 

 

   (๑.๑) ๓๕๒๕๑๓ การวางแผนและการบรหิารโครงการ ๓ (๓-๐-๖)   

   (๑.๒) ๓๕๒๕๒๑ ทฤษฎีและพฤติกรรมองคการ    ๓ (๓-๐-๖)   

   (๑.๓) ๓๕๒๕๓๖ เทคนิคการพัฒนาองคการ  ๓ (๓-๐-๖)   

   (๑.๔) ๓๕๒ ๖๓๓ สัมมนานโยบายตางประเทศของไทย  ๓ (๓-๐-๖)   

       (๒)  หลักสตูรวิทยาลยัการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง สามารถเทียบโอนกับ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป   จํานวน ๔ รายวิชา (๑๒ หนวยกิต) คือ 

   (๒.๑) ๓๕๓๕๕๑ การเมืองและระบบราชการไทย  ๓ (๓-๐-๖)   

   (๒.๒) ๓๕๓๕๕๘ การพัฒนาองคการ     ๓ (๓-๐-๖)   

   (๒.๓) ๓๕๒๖๕๒ การจัดการเชิงกลยทุธ   ๓ (๓-๐-๖)   

   (๒.๔) ๓๕๒๕๑๓ การวางแผนและการบรหิารโครงการ  ๓ (๓-๐-๖)   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๑ 
        วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ    

คร้ังพิเศษ/ ๒๕๕๑  วนัที ่๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ใหทีป่ระชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังพิเศษ/ ๒๕๕๑   

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 



-๖- 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

๔.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

         ดวยคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาตขิองประเทศ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ไดกําหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางทาง

เศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยนื โดยใหความสําคัญกับโครงสรางการผลติเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาบน

ฐานความรูและนวัตกรรม ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปล่ียนเร็วและสลับซับซอน

มากยิง่ขึ้น การสรางฐานความรูใหเปนภูมคิุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางรูเทาทัน  ประกอบกับนโยบาย

ของรัฐบาลทีม่เีปาหมายใหประเทศไทยเปนครัวของโลก การพัฒนาองคความรูทางสาขาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหารนบัเปนหนึ่งในสาขาวิชาที่สําคัญและยังขาดแคลนบุคลากรที่สามารถนาํองคความรูและ

เทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อรองรับการขยายตัวและเปลี่ยนแปลง

ของอุตสาหกรรมอาหารทั้งภายในประเทศและการสงออก การสนับสนนุการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจดังกลาว ตองใชบคุลากรที่มีความรูและความชํานาญทัง้ในดานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑใหมี

คุณภาพเปนทีย่อมรับในระดบัสากล รวมทัง้มีความสามารถในการสรางงานวิจยัเชิงลกึเพื่อพฒันาศกัยภาพการ

ผลิตใหสูงขึ้น  ทั้งนี้ จากรายงานการสาํรวจความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยกอง

วิจัยตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน พบวา อุตสาหกรรมอาหารยงัประสบปญหาการขาด

บุคลากรในบางขั้นตอนตามหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมการผลิต ไดแก บุคลากรที่ทาํงานดานวจิัยและพัฒนา

เพื่อเพิม่ผลผลิตและคุณภาพของสินคาเกษตร  

ดังนัน้ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับยทุธศาสตรและความตองการแรงงานดงักลาว และเพื่อให 

ทันกับการเปลีย่นแปลงทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งทําใหหลกัสูตรมี

ความทันสมัยและสามารถผลิตบัณฑิต เพือ่ใหตรงกับความตองการของผูใชมหาบัณฑิตตามขั้นตอนของ

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวทิยาศาสตรการอาหารจึงไดปรับปรังหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ)  
  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  ก.  วทิยานพินธ      ๓๖  หนวยกติ   

  ข.  วิชาบงัคับ        ๒  หนวยกิต  (ไมนับหนวยกติ) 



-๗- 

  
  แผน ก แบบ ก ๒   
  ก.  วิชาบังคับ        ๑๒  หนวยกติ 

  ข.  วิชาเลือก  ไมนอยกวา    ๑๒  หนวยกติ 

  ค.  วิทยานิพนธ      ๑๒  หนวยกติ   
  แผน ข  
  ก.  วิชาบังคับ        ๑๒  หนวยกติ 

  ข.  วิชาเลือก  ไมนอยกวา    ๑๒  หนวยกติ 

  ค.  รายวิชาแทนวิทยานิพนธ    ๑๒  หนวยกติ   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ ๘ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  

๒๐ ธนัวาคม  ๒๕๕๐  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่๕ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม  

๒๕๕๑  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   หนา ๔  ขอ ๔.๑  แผน ข ขอใหตัดคําวา “ไมทําวทิยานพินธ”  ออก  และขอให

ปรับแกใหสอดคลองกันทั้งเลมหลักสูตร 

 ๑.๒   หนา ๒๙  ขอ ๑๘.๓ แผน ก แบบ ก๑ (ทาํวทิยานพินธ)  ขอใหเพิ่มรายวชิา 2 

รายวิชาในแผน ก 1  ไดแก รายวิชา ๓๑๑๖๑๓  การวางแผนการทดลองในการวิจัย

ดานอาหาร และ รายวิชา ๓๑๑๖๑๔  เทคนิควิจัยทางวทิยาศาสตร  เปนรายวิชา

บังคับแบบไมนับหนวยกิต 

 ๑.๓   จํานวนนิสิตที่เปดรับขอใหเนนรับนิสิตแผน ก มากกวาแผน ข  

 ๑.๔   ขอใหแกไขหลักสูตรเปน “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒”  และขอใหปรับแกให

สอดคลองกันทั้งเลมหลกัสตูร 

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   



-๘- 
 

๔.๒  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
       สาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

         ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑    

โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๒   จาํนวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ภาคพิเศษ 

๒๐ คน  (แผน ข)  และภาคปกติ ๑๐ คน  (แผน ก)   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ ๘ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  

๒๐ ธนัวาคม  ๒๕๕๐  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่๕ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่  

๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคพิเศษ  ๒๐  คน  (แผน ข)  และภาคปกติ ๑๐ คน  (แผน ก) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   

 
๔.๓  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการพัฒนาครุศกึษา   
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

           ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพฒันาครุศึกษา 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค คือ   

  ๑. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเปนทัง้นักวิชาการและนักวิชาชพีที่มีความรูและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ดานครุศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาดานครุศึกษา ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ 

ในการนําความรูไปใชปฏิบตัิและพัฒนางานของตนไดอยางมีประสิทธภิาพ 



-๙- 

 

  ๓.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหเปนผูที่เพยีบพรอมไปดวยคุณสมบัติทางการศึกษา ปญญาศึกษา 

ศิลปศึกษาพลศึกษา พรอมทั้งแสดงออกใหเหน็ลักษณะชาติ วทิยาศาสตรและลักษณะสากล 
  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ (เรยีนรายวชิาและทาํวิทยานิพนธ) 
       ก.  หมวดวชิาแกน  ๔  ชดุวิชา จํานวน    ๑๖  หนวยกติ 

       ข.  หมวดวชิาชีพ  ๒  ชุดวิชา   จํานวน      ๕  หนวยกติ 

      ค.  หมวดวชิาเลือก  ๑  ชดุวิชา จํานวน      ๓  หนวยกติ  

       ง.  หมวดวชิาวทิยานพินธ จํานวน     ๑๒  หนวยกติ   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๔/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาครุศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   หนา ๑๓  ขอ ๑๗.๓  รายวิชา ๔๐๐๖๐๗   การเขียนเชงิวิชาชพี  ขอใหปรับแก

เปน  ”การบันทึกเชิงวิชาชพี”   

 ๑.๒ ขอใหปรับแกหลักสูตร เปน “หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๒” 

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   

 
๔.๔  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
       สาขาวชิาการพัฒนาครุศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

         ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาครศุึกษา  หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ  โดยจะเปด 

รับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา ๒๕๕๑  จาํนวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๒๕  คนเปนบุคลากรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ) 



-๑๐- 

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาครศุึกษา หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ภาคปกติ  

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   
 
๔.๕  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมเคม ี  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

           ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีเหตุผลในการปรบัปรุง ดังนี ้  

  เพื่อปรับปรุงรายวิชาและเนือ้หาตาง ๆ ใหสอดคลองกับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี  

รวมถึงการเพิม่ทางเลือกใหเรียนในสาขาทีสั่มพันธกับวิศวกรรมเคมี  ไดแก  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมชีวเคมี  

วิศวกรรมเคมส่ิีงแวดลอม  และวิศวกรรมโพลิเมอร  นอกจากนี้ ยงัเปนไปตามการปรบัเปลี่ยนขอบังคับของ

องคกรวิชาชีพ และใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนโยบายทางวชิาการ

ของมหาวทิยาลัยบูรพา 
  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต 
       ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ไมนอยกวา    ๓๑  หนวยกิต 

       ข.  หมวดวชิาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา  ๑๐๗ หนวยกิต 

       ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่๗/๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑  

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๘ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๑ ไดให

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว 



-๑๑- 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   ขอใหปรับแกคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร โดยเพิม่ขอมูลประเทศที่จบ

การศึกษา   

 ๑.๒ ขอใหเพิ่มเติมผลงานทางวิชาการของอาจารยผูสอน 

 ๑.๓ หนา ๑๗  รายวิชา ๕๓๗๔๙๔  การฝกงานสหกิจศึกษาสาํหรับวิศวกรรมเคมี ๑  

  และรายวิชา ๕๓๗๔๙๕  การฝกงานสหกจิศึกษาสาํหรบัวิศวกรรมเคมี ๒   

  ขอใหปรับแกชื่อรายวิชาระบชุื่อวิชาใหชัดเจน 

 ๑.๔ หนา ๔๗  รายวิชา ๕๓๗๔๙๑ ขอใหตัดคําอธิบายรายวิชา “โดยนิสิตจะตอง 

  เสนอ.......โดยการสอบปากเปลา”  ออก  และขอใหปรับคําอธิบายรายวิชาให 

  ชัดเจนและสอดคลองกันทั้งเลมหลักสูตร 

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   

 
๔.๖  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

            วทิยาลยันานาชาติและคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรนานาชาติ  หลกัสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏบิัติราชการ ๔ ป   
ปการศึกษา ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว  โดยมวีัตถุประสงค คือ หลักสูตรนี้มุงสรางบัณฑิตพยาบาลใหมีความสามารถ 

ดังตอไปนี้ 

๑.  คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหาอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมและมีสมรรถนะ 

ในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

๒.  สามารถดแูลสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองครวมโดยบูรณาการศาสตรและศิลป 

ทางการพยาบาลและศาสตรอ่ืนๆที่เกีย่วของ 

 



-๑๒- 

 

๓.  สามารถปฏิบัติการพยาบาลที่ครอบคลุมทุกมิติของการบริการสุขภาพ ทั้งระดับปฐมภูมิ   

ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยใชกระบวนการพยาบาล การคิดวิเคราะห  กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการแกปญหา 

๔.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนา เพือ่การเรียนรูในการพัฒนาการตนเองตามบนัไดวิชาชพี 

การพยาบาลและเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

๕.  ใชรูปแบบการสรางสมัพนัธภาพระหวางบุคคล  เพื่อการบริการสุขภาพที่เคารพความเปนมนษุย 

ของผูรับบริการได 

๖.  ตระหนักในความสําคัญของการวิจยัและเปนผูรวมวจิัย รวมทัง้ใชผลการวิจยัในการปฏิบัติ 

การพยาบาลได 

๗.  แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติการพยาบาลและการมสีวนรวมพัฒนาวิชาชีพ 

๘.  แสวงหาแนวทางในการศึกษา การประกอบวิชาชีพ และดํารงตนอยางมีคุณธรรมและมีความสุข  

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๒ หนวยกิต 

   ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ๓๑   หนวยกติ  

           ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน            ๑๐๕   หนวยกิต 

   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หนวยกิต 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๙ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนานาชาต ิ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   ขอใหปรับเรียงลําดับเลขรหสัรายวิชา ใหสอดคลองกันทัง้เลมหลักสูตร   

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

กอนนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร  

จํานวน ๓๐ ชดุพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน   

 

 



-๑๓- 

 
๔.๗  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
       หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

         วิทยาลยันานาชาติและคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ 

นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยจะ 

เปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๒   จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศกึษาคือนักศึกษาชาว

เวียดนาม ๓๐  คน ตามความรวมมือทางวชิาการระหวางมหาวทิยาลยับูรพาและ Cantho Medical College  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๙ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสตูรนานาชาต ิ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร   

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   

 
๔.๘  หลักสตูรประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

           ดวยคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑  

โดยมีวัตถุประสงคของหลกัสูตร หลักสูตรนี้ผลิตผูชวยพยาบาลใหมีความสามารถ ดังนี ้

  ๑.  มีความรูและทักษะในการชวยเหลือดูแลขั้นพื้นฐาน  ภายใตการควบคุมของพยาบาลวชิาชพี 

และการผดุงครรภ 

  ๒.  เตรียมวัสดุอุปกรณทางการแพทย เพือ่การตรวจวนิจิฉัยและการรกัษา  รวมทัง้ใหการชวยเหลอื 

ดูแล กอนและหลังการตรวจ 

  ๓.  ดูแลและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณทางการแพทย  เพื่อการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๔.  มีเจตคติทีด่ีในการชวยเหลือดูแลในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ มีคณุธรรมและจริยธรรม และ 

มีทักษะในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน 



-๑๔- 
 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๕ หนวยกิต  

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   ๖ หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ             ๒๙ หนวยกิต 

   ภาคทฤษฎ ี  ๑๙    

   ภาคปฏิบัติ  ๑๐ 

  ระยะเวลาการศึกษา  ๑ ป  

  กําหนดการเปดสอน  ตั้งแตเดือนมกราคม ๒ ๕ ๕ ๒  เปนตนไป 

  การวัดและประเมินผลการศกึษา    นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาและไดรับประกาศนยีบัตรตองเรียน 

ผานครบตามหลักสูตรและ แตละรายวิชาตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖ ๐ หรือ ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม 

ไมต่ํากวา ๒.๓  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่คณะกรรมการประจําคณะฯ มอบหมายเปนผูรับรองการ 

สําเร็จการศึกษา  

   คาลงทะเบียน   คนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  

   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๘ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   หนา ๔  ขอ ๑๐  ขอใหเปลี่ยนคําวา “นักเรียน” เปน “นิสิต”  และขอใหปรับแกให

สอดคลองกันทั้งเลมหลกัสตูร                                                                            

   ๑.๒   ขอใหเพิ่มรายวิชาพื้นฐาน  โดยใหเนื้อหาเกี่ยวกบัการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน                          

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

กอนนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร  

จํานวน ๓๐ ชดุพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน   
 

 

 

 



 

-๑๕- 

 
๔.๙  หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒   
 

            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒   หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ป ปการศึกษา ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว  โดยมวีัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
 แผน ก แบบ ก ๒  

๑.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามรู ความสามารถในสาขาวิชาดานการสื่อสารทางการตลาด โดย

มุงใหนําความรูไปใชในวงการธุรกิจอยางมปีระสิทธิภาพ  

๒.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มกีารคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สรางสรรค และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการสื่อสารการตลาด 

๓.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีุณธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพดานการสื่อสารการตลาด 

๔.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามสามารถสรางองคความรูผานงานวิจยัที่เกีย่วของกบัความรูดาน

การสื่อสารการตลาด  ในอนัที่จะนําไปพฒันาศาสตรดานดังกลาวใหกาวหนามากขึ้น 
 แผน ข  

๑.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามรู ความสามารถในสาขาวิชาดานการสื่อสารทางการตลาด โดยมุงให 

นําความรูไปใชในวงการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ  

๒.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มกีารคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สรางสรรค และสามารถนําไปประยุกตใชใน

การสื่อสารการตลาด 

๓.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีุณธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพดานการสื่อสารการตลาด 

๔.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามสามารถวิเคราะหงานวจิัยที่เกี่ยวของกับความรูดานการสื่อสารการตลาด  

และสามารถนาํไปแกปญหาทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

 โครงสรางหลกัสูตร  จาํนวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒  
  ก.  หมวดวชิาบังคับ   ๑๕   หนวยกติ  

          ข.  หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา             ๑๒   หนวยกติ 

  ค.  หมวดวิทยานพินธ   ๑๒   หนวยกติ 

 

 



 

-๑๖-  

 
 แผน ข  
  ก.  หมวดวชิาบังคับ   ๑๕   หนวยกติ  

          ข.  หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา           ๑๒   หนวยกติ 

  ค.  หมวดวิชาแทนวทิยานพินธ  ๑๒   หนวยกติ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๙ /๒๕๕๑  เมือ่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

๑.  หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒   

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔)  

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   หนาปก ขอใหตัดคําวา “และบัณฑิตวิทยาลัย”  ออก โดยขอใหปรับแกให

สอดคลองกันทั้งเลมหลกัสตูร                                                                            

   ๑.๒   หนา ๑  ขอใหปรับแกเปน “หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒”              

   ๑.๓   หนา ๒  แผน ข  ขอใหตัดคําวา “ไมทําวิทยานิพนธ”  ออก โดยขอใหปรับแกให 

  สอดคลองกันทั้งเลมหลกัสตูร     

   ๑.๔   หนา ๒๑  รายวิชา ๒๐๔๕๒๑  ทฤษฎีความรูและความคดิ  ขอใหปรับช่ือรายวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และปรับคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจน 

   ๑.๕   หนา ๒๔  รายวิชา ๒๐๔๖๙๘  การศึกษาคนควาอิสระ ขอใหปรับแกคําอธิบาย

รายวิชา โดยแกไขคําวา “หัวหนาภาควิชา”  เปน  “คณบดี”   

   ๑.๖   หนา ๒๔  รายวิชา ๒๐๔๖๙๙  วิทยานิพนธ ขอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชา  

  โดยแกไขคําวา “บัณฑิตวิทยาลยั”  เปน  “บัณฑิตศกึษา”                                                       

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   

 

 



 

-๑๗- 

 
๔.๑๐  การขอเปดรับนิสติระดับปริญญาโท หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ  
         สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒   

 

         คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ 

ปริญญาโท  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยจะ 

เปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๒   จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศกึษา  ๔๐  คน   แบงเปน 
ภาคปกติ  ๑๐  คน  ภาคพิเศษ  ๓๐  คน   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ)  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๙ /๒๕๕๑  เมือ่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิส่ือสารการตลาด  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒   

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร  

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   

 
๔.๑๑  หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  
         หลกัสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

            คณะศิลปกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป   
ปการศึกษา ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว  โดยมวีัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 

๑.  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถเฉพาะทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ  

มีคุณลักษณะเปนผูนาํ 

๒.  เพื่อไดนักออกแบบผลิตภัณฑที่มีจิตสาํนึกที่ดีตอธรรมชาติส่ิงแวดลอม เพยีบพรอมดวย 

คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 



 

-๑๘- 

 

๓.  เพื่อสามารถนําความรูดานการออกแบบผลิตภัณฑไปใชใหเกิดประโยชนตอทองถิ่น ชุมชน 

สังคม ชวยพฒันาเศรษฐกจิ ตั้งแตระดับฐานรากจนถึงระดับประเทศชาติ 

 ๔.  เพื่อผลิตผูนําดานการออกแบบผลิตภัณฑที่มวีิสัยทศันกวางไกล  ตอบสนองตอความ

ตองการของมวลมนษุยในอนาคตไดอยางเหมาะสม 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๓๗  หนวยกิต 

   ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ๓๑   หนวยกติ  

           ข.  หมวดวิชาเฉพาะ             ๑๐๐   หนวยกิต 

   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖   หนวยกติ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่๙/๒๕๕๑ เมื่อวนัที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑   

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๑๐/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   ขอใหปรับเพิ่มรายวิชาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอ ๔.๒.๒ และ ๔.๒.๓      

 ๑.๒   คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหเปลี่ยนคําวา “ปที่จบ”  เปน  “พ.ศ.”  

 ๑.๓   หนา ๓๒  รายวิชา  ๖๓๒๑๔๑  เขียนแบบสําหรับนักออกแบบ ขอใหเปลี่ยนชื่อ

รายวิชาเปน “การเขียนแบบสําหรับนักออกแบบ”  

 ๑.๔   หนา ๓๔  รายวิชา  ๖๓๒๓๕๒  เทคนิคการนําเสนอผลงาน ขอใหเปลีย่นชื่อ

รายวิชาเปน “เทคนิคการนาํเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ”  

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   

 

 



 

-๑๙- 

 
๔.๑๒  การขอเปดรับนิสติระดับปริญญาตรี หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  
         สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ  หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

         คณะศิลปกรรมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  ภาคปกติ   
โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๒   จาํนวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๓๐  คน    

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่๙/๒๕๕๑ เมื่อวนัที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑   

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๑๐/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร  

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   

 
๔.๑๓  หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

         ดวยวทิยาลัยพาณิชยศาสตร ไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิา 

การจัดการสาธารณะ  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจากหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ไดทําการเปดสอนมาตัง้แตปการศึกษา ๒๕๔๙  

เปนตนมา ปจจุบันพบวา การบริหารทางดานการจัดการสาธารณะมกีารพัฒนาระบบและกระบวนการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น  จึงเหน็สมควรปรับปรุงหลกัสูตรใหมีความเหมาะสมกบัความ

ตองการของหนวยงานและผูใชมหาบัณฑติ  (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ)  



-๒๐- 

 
  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  ๓๙  หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  ก.  วิชาบังคับ        ๒๗  หนวยกติ 

  ข.  วิชาเอกเลอืก          -  หนวยกติ 

  ค.  วิทยานิพนธ      ๑๒  หนวยกติ   
  แผน ข  
  ก.  วิชาบังคับ        ๓๐  หนวยกติ 

  ข.  วิชาเอกเลอืก         ๖  หนวยกติ 

  ค.  งานนพินธ         ๓  หนวยกติ   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการประชมุ  เมื่อวันที ่๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑ .  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหวทิยาลยัฯ ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   ขอใหปรับแกคุณวุฒิของอาจารยผูสอน โดยเพิ่มประเทศที่จบการศึกษา     

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   

 
๔.๑๔  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
         สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖  

 

         ดวยคณะพยาบาลศาสตร ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลอาชวีอนามัย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องดวยในรายวิชา 

ที่มีการฝกประสบการณวิชาชีพ จัดใหมีระยะเวลาในการฝกฯ ๖ ชัว่โมง / สัปดาห / ๑ หนวยกิต  นั้น มากเกินไป 



-๒๑- 

 

ทําใหตองจัดเวลาการฝกฯ เกินจากตารางเวลาในตารางสอน และการปรับลดชั่วโมงฝกฯ คร้ังนี้  เปนไป 

ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรของสภาการพยาบาล คือ ๑ หนวยกิตของ

รายวิชาทีม่ีการฝกฯ ตองมเีวลาฝกฯ ๔-๖ ชัว่โมง / สัปดาห   

  สาระในการปรับปรุงแกไข  เปนการปรับลดชั่วโมงการฝกประสบการณวิชาชพีในรายวิชา  

จํานวน ๒ รายวิชา  คือ  

 เดิม   ๑.  รายวิชา ๑๐๑๖๕๓  ปฏิบัติการพยาบาลอาชวีอนามัยขั้นสูง    ๓ (๐-๑๘-๐)  

                                   Advanced Occupational Health Nursing Practice 

 ปรับใหม  รายวิชา ๑๐๑๖๕๓  ปฏิบัติการพยาบาลอาชวีอนามัยขั้นสงู    ๓ (๐-๑๒-๐)  

                        Advanced Occupational Health Nursing Practice. 

 เดิม   ๒.  รายวิชา ๑๐๑๕๔๕  ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาโรคเบื้องตน  ๓ (๐-๑๘-๐)  

                        Advanced Health Assessment and Primary Medical Care Practice 

 ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๑๕๔๕  ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสงูและการรักษาโรคเบื้องตน  ๓ (๐-๑๒-๐)  

                           Advanced Health Assessment and Primary Medical Care Practice 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๕ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการพยาบาลอาชวีอนามัย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้  

 ๑.๑   ขอใหตัดรายวชิาที ่๒   “๑๐๑๕๔๕  ปฏิบติัการประเมนิภาวะสขุภาพขั้นสูงและ

การรกัษาโรคเบื้องตน”  ออก เพราะเปนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรอื่นดวย    

  ๒.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปน 

เอกสาร จาํนวน ๓๐ ชุดพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเกต็  จํานวน ๑ แผน   
 

๔.๑๕  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
         สาขาวิชาการพยาบาลเดก็ ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๔๙  

 

         ดวยคณะพยาบาลศาสตร ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องดวยในรายวิชา 



-๒๒- 

 

ที่มีการฝกประสบการณวิชาชีพ จัดใหมีระยะเวลาในการฝกฯ ๖ ชัว่โมง / สัปดาห / ๑ หนวยกิต  นั้น มากเกินไป 

ทําใหตองจัดเวลาการฝกฯ เกินจากตารางเวลาในตารางสอน และการปรับลดชั่วโมงฝกฯ คร้ังนี้  เปนไปตาม 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรของสภาการพยาบาล คือ ๑ หนวยกิตของรายวิชา 

ที่มีการฝกฯ ตองมีเวลาฝกฯ ๔-๖ ชัว่โมง / สัปดาห   

  สาระในการปรับปรุงแกไข  เปนการปรับลดชั่วโมงการฝกประสบการณวิชาชพีในรายวิชา  

จํานวน ๓ รายวิชา  คือ  

 เดิม   ๑.  รายวิชา ๑๐๒๖๓๕  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขัน้สูง ๑    ๓ (๐-๑๘-๐)  

                                   Advanced Pediatric Nursing Practicum I 

 ปรับใหม  รายวิชา ๑๐๒๖๓๕  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กข้ันสูง ๑     ๓ (๐-๑๒-๐)  

                           Advanced Pediatric Nursing Practicum I 

 เดิม   ๒.  รายวิชา ๑๐๒๖๓๗  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขัน้สูง ๒   ๓ (๐-๑๘-๐)  

                           Advanced Pediatric Nursing Practicum II 

 ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๒๖๓๗  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กข้ันสูง ๒   ๓ (๐-๑๒-๐)  

                           Advanced Pediatric Nursing Practicum II 

 เดิม   ๓.  รายวิชา ๑๐๒๖๓๘  การจัดการขั้นสูงในปญหาสุขภาพเด็กและครอบครัว ๓ (๐-๑๘-๐)  

                           Advanced Management for Pediatric and Family Health 

Problems 

 ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๒๖๓๘  การจัดการขั้นสูงในปญหาสุขภาพเด็กและครอบครัว  ๓ (๐-๑๒-๐)  

                           Advanced Management for Pediatric and Family Health Problems 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๕ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ     

  ๒.  ขอใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร  

จํานวน ๓๐ ชดุพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน   



-๒๓- 

 
๔.๑๖  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
         สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖  

 

         ดวยคณะพยาบาลศาสตร ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องดวยในรายวิชา 

ที่มีการฝกประสบการณวิชาชีพ จัดใหมีระยะเวลาในการฝกฯ ๖ ชัว่โมง / สัปดาห / ๑ หนวยกิต นัน้ มากเกินไป 

ทําใหตองจัดเวลาการฝกฯ เกินจากตารางเวลาในตารางสอน และการปรับลดชั่วโมงฝกฯ คร้ังนี้  เปนไปตาม 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรของสภาการพยาบาล คือ ๑ หนวยกิตของรายวิชา 

ที่มีการฝกฯ ตองมีเวลาฝกฯ ๔-๖ ชัว่โมง / สัปดาห   

  สาระในการปรับปรุงแกไข  เปนการปรับลดชั่วโมงการฝกประสบการณวิชาชพีในรายวิชา  

จํานวน ๖ รายวิชา  คือ  

 เดิม   ๑.  รายวิชา ๑๐๓๕๔๕  การปฏิบัติการพยาบาลผูใหญข้ันสูง    ๓ (๐-๑๘-๐)  

                                   Advanced Adult Nursing Practicum 

 ปรับใหม  รายวิชา ๑๐๓๕๔๕  การปฏิบตัิการพยาบาลผูใหญข้ันสูง    ๓ (๐-๑๒-๐)  

                                     Advanced Adult Nursing Practicum 

 เดิม   ๒.  รายวิชา ๑๐๓๖๔๗  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญที่เจ็บปวยวกิฤติข้ันสูง  ๒ (๐-๑๒-๐)  

                         Advanced Adult Critical Care Nursing 

 ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๓๖๔๗  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญที่เจ็บปวยวกิฤติข้ันสูง   ๒ (๐-๘-๐)  

                           Advanced Adult Critical Care Nursing 

 เดิม   ๓.  รายวิชา ๑๐๓๖๔๘  การพยาบาลผูใหญทีเ่จบ็ปวยวกิฤติข้ันสูง ๒    ๒ (๑-๖-๐) 

                         Advanced Adult Critical Care Nursing II  

 ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๓๖๔๘  การพยาบาลผูใหญที่เจ็บปวยวิกฤตข้ัินสูง ๒    ๒ (๑-๔-๑)  

                          Advanced Adult Critical Care Nursing II 

 เดิม   ๔.  รายวิชา ๑๐๓๖๕๐  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญที่เจ็บปวยเรือ้รังขั้นสูง    ๒ (๐-๑๒-๐)  

                        Advanced Adult Chronic Care Nursing  

 ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๓๖๕๐  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญที่เจ็บปวยเรือ้รังขั้นสูง     ๒ (๐-๘-๐)  

                          Advanced Adult Chronic Care Nursing   

 

 



-๒๔- 

 

 เดิม   ๕.  รายวิชา ๑๐๓๖๕๑  การพยาบาลผูใหญทีเ่จบ็ปวยเรื้อรังขัน้สูง ๒   ๒ (๑-๖-๐) 

                           Advanced Adult Chronic Care Nursing II  

 ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๓๖๕๑  การพยาบาลผูใหญที่เจ็บปวยเรื้อรังขั้นสูง ๒    ๒ (๑-๔-๑) 

                           Advanced Adult Critical Care Nursing II 

 เดิม   ๖.  รายวิชา ๑๐๓๖๕๓  การปฏิบัติบทบาทผูปฏิบตัิการพยาบาลผูใหญข้ันสูง   ๓ (๐-๑๘-๐)  

                           Advanced Practice Nursing in Adult 

 ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๓๖๕๓  การปฏิบตัิบทบาทผูปฏิบัติการพยาบาลผูใหญข้ันสงู   ๓ (๐-๑๒-๐)  

                           Advanced Practice Nursing in Adult 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๕ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ     

  ๒.  ขอใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร  

จํานวน ๓๐ ชดุพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน   

 
๔.๑๗  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
         สาขาวิชาการพยาบาลผูสงูอาย ุฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖  

 

         ดวยคณะพยาบาลศาสตร ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องดวยในรายวิชา 

ที่มีการฝกประสบการณวิชาชีพ จัดใหมีระยะเวลาในการฝกฯ ๖ ชัว่โมง / สัปดาห / ๑ หนวยกิต  นั้น มากเกินไป 

ทาํใหตองจัดเวลาการฝกฯ เกินจากตารางเวลาในตารางสอน และการปรับลดชั่วโมงฝกฯ คร้ังนี้  เปนไปตาม 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรของสภาการพยาบาล คือ ๑ หนวยกิตของรายวิชา 

ที่มีการฝกฯ ตองมีเวลาฝกฯ ๔-๖ ชัว่โมง / สัปดาห   

 



-๒๕- 
 

  สาระในการปรับปรุงแกไข  เปนการปรับลดชั่วโมงการฝกประสบการณวิชาชพีในรายวิชา  

จํานวน ๓ รายวิชา  คือ  

 เดิม   ๑.  รายวิชา ๑๐๕๕๒๖  ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุข้ันสงู ๑     ๓ (๐-๑๘-๐)  

                                   Advanced Practice Gerontological Nursing I 

 ปรับใหม  รายวิชา ๑๐๕๕๒๖  ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุข้ันสงู ๑     ๓ (๐-๑๒-๐)  

                         Advanced Practice Gerontological Nursing I 

 เดิม   ๒.  รายวิชา ๑๐๕๖๒๘  ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุข้ันสงู ๒     ๓ (๐-๑๘-๐)  

                        Advanced Practice Gerontological Nursing II 

 ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๕๖๒๘  ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุข้ันสงู ๒     ๓ (๐-๑๒-๐)  

                           Advanced Practice Gerontological Nursing II 

 เดิม   ๓.  รายวิชา ๑๐๕๖๓๐  ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุข้ันสงูในประเด็นที่คัดสรร   ๓ (๐-๑๘-๐)  

                        Advanced Practice Gerontological Nursing in Selected Topics 

 ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๕๖๓๐  ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุข้ันสงูในประเด็นที่คัดสรร   ๓ (๐-๑๒-๐)  

                           Advanced Practice Gerontological Nursing in Selected Topics 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๕ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ     

  ๒.  ขอใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร  

จํานวน ๓๐ ชดุพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน   
 

๔.๑๘  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
         สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖  

 

         ดวยคณะพยาบาลศาสตร ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คอื เนื่องดวย 

 



-๒๖- 

 

ในรายวิชาที่มกีารฝกประสบการณวิชาชีพ จัดใหมีระยะเวลาในการฝกฯ ๖ ชั่วโมง / สัปดาห / ๑ หนวยกิต นั้น 

มากเกินไปทําใหตองจัดเวลาการฝกฯ เกินจากตารางเวลาในตารางสอน และการปรับลดชั่วโมงฝกฯ คร้ังนี ้ 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรของสภาการพยาบาล คือ ๑ หนวยกิตของ

รายวิชาทีม่ีการฝกฯ ตองมเีวลาฝกฯ ๔-๖ ชัว่โมง / สัปดาห   

  สาระในการปรับปรุงแกไข  เปนการปรับลดชั่วโมงการฝกประสบการณวิชาชพีในรายวิชา  

จํานวน ๕ รายวิชา  คือ  

   เดิม   ๑.  รายวิชา ๑๐๖๕๖๔  การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง ๑  ๓ (๐-๑๘-๐)  

                                      Practicum for Advanced Psychiatric Mental Health Nursing I 

ปรับใหม  รายวิชา ๑๐๖๕๖๔  การปฏิบตัิการพยาบาลเพื่อการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชขั้นสูง ๑   ๓ (๐-๑๒-๐)  

             Practicum for Advanced Psychiatric Mental Health Nursing I 

   เดิม   ๒.  รายวิชา ๑๐๖๖๖๖  การปฏบิัติการพยาบาลเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง ๒  ๓ (๐-๑๘-๐)  

              Practicum for Advanced Psychiatric Mental Health Nursing II 

ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๖๖๖๖  การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชขั้นสูง ๒   ๓ (๐-๑๒-๐)  

             Practicum for Advanced Psychiatric Mental Health Nursing II 

   เดิม   ๓.  รายวิชา ๑๐๖๖๕๙  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงสําหรับผูสูงอาย ุ  ๓ (๒-๖-๑)  

                                      Advanced Psychiatric Mental Health Nursing Practice for Elderly  

ปรับใหม  รายวิชา ๑๐๖๖๕๙  การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชขั้นสูงสาํหรับผูสูงอาย ุ  ๓ (๒-๔-๓)  

                                      Advanced Psychiatric Mental Health Nursing Practice for Elderly  

   เดิม   ๔.  รายวิชา ๑๐๖๖๖๐  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนขัน้สูง    ๓ (๒-๖-๑) 

              Advanced Community Psychiatric Mental Health Nursing Practice 

ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๖๖๖๐  การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชชมุชนขั้นสงู  ๓ (๒-๔-๓) 

             Advanced Community Psychiatric Mental Health Nursing Practice 

   เดิม   ๕.  รายวิชา ๑๐๖๖๖๒  การบําบัดเสริมเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวชขั้นสูง   ๓ (๒-๖-๑) 

              Complementary Therapies for Advanced Psychiatric Mental Health Nursing 

ปรับใหม   รายวิชา ๑๐๖๖๖๒  การบาํบดัเสริมเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวชขั้นสูง   ๓ (๒-๔-๓) 

              Complementary Therapies for Advanced Psychiatric Mental Health Nursing 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่๕ /๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 



-๒๗- 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

๑.  เห็นชอบในหลกัการ     

  ๒.  ขอใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร  

จํานวน ๓๐ ชดุพรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน ๑ แผน   
 

วาระที ่๕  เรื่องอื่น ๆ  
  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลยับูรพา  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติใหความเหน็ชอบ  

 

ปดประชุมเวลา ๑๖ .๑๐   น. 
 

 

 

   

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล)     (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
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