
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  

วันอังคารที่  ๒๕  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  อาคาร ภปร.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 

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

 ๕. รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ  กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๖.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ   

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ   

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 

      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๑๓. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



-๒- 

๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวลิ จริตควร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

๑๖.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

๑๗.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ     
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าชี้แจง 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒. อาจารย์สมาน   สรรพศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๓. ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๔. ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๕. ดร.กฤช จุรินโท วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๖.  นางสาววัชร ี ก าจัดโศรก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๗. นายไพรินทร์  ทองภาพ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
๙. ดร.เกรียงศักดิ์  บุญญา คณะศึกษาศาสตร์ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาค า คณะเภสัชศาสตร์ 
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๑๑. เภสัชกรจิระ  อภิญญาวาท คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๒. เภสัชกร ดร.กัมปนาท  หวลบุตตา คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๓. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔    (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๒ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 สภาเภสัชกรรมได้ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   

เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ซึ่งมีคณะเภสัชศาสตร์  
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑๗ สถาบัน  
ซึ่งไม่ปรากฏชื่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้น ในขณะนี้มหาวิทยาลัยจึงชะลอการประกาศ 
รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไว้ก่อน  
  ทั้งนี้ การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มาจากผลการประเมินโดยสภาเภสัชกรรม  
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (คณะกรรมการประเมินหลักสูตรและสถาบันผลิต ชุดที่ ๑)  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับทราบแล้ว 

 
 
 
 



-๔- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้ชะลอการประกาศรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไว้ก่อนจนกว่าสภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ แล้ว 
 

๑.๓ รายงานข้อมูลอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าเต็มเวลา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
   

 ฝ่ายวิชาการขอน าเสนอรายงานข้อมูลอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗  ดังนี้  
 ๑.  ตารางที่  ๑  จ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  อาจารย์ประจ าบางส่วนเวลา  และผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
 ๒.  ตารางที่  ๒  จ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
 ๓.  ตารางที่  ๓  แผนพัฒนาอาจารย์ประจ าเต็มเวลา ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น   
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
 ๔.  ตารางที่  ๔  แผนพัฒนาอาจารย์ประจ าเต็มเวลาให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  ในคราวประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่   
๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  มมีติให้ส่วนงานพิจารณาทบทวนความถูกต้องตามข้อมูลที่เสนอ  บัดนี้ส่วนงาน 
ได้ทบทวนความถูกต้องตามข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันอังคารที่ ๒๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔    
 

    ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่  
๒๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 



-๕- 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  เป็นศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ (วิธีที่ ๑) สาขาวชิาธุรกิจพาณิชยนาวี 
   
  ตามท่ี  นายทวีศักดิ์   เทพพิทักษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๒๘-๒๕๔๕  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะโลจิสติกส์   ได้เสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ  (วิธีที่  ๑) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี นั้น  
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับ นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์  เรื่องขอให้ส่ง 
ผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมข้ึนหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  หน้า ๑๑ และหน้า  ๑๒  ข้อ ๕.๓.๓  ระบุว่า   

“๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธ ีดังนี้ 
วิธีที่ ๑ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
(๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 

ที ่ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี ้ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
      ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีมากและ 

    (๒)  ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

วิธีที่ ๒ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี ้ 

ไมน่ับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ 
(๓) ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตาม 

เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๕.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ได้เคยใช้ส าหรับ 
การพิจารณา แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย” 
  บัดนี้  นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์  ได้ส่งงานวิจัยเพิ่มเติม ณ กองการเจ้าหน้าที่ เม่ือวันที่   
๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  (ตามหนังสือคณะโลจิสติกส์ ที่ ศธ ๖๖๑๓/๖๒๒  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน   
พ.ศ. ๒๕๕๔)  จ านวน  ๑  เรื่อง   ได้แก่ 
 



-๖- 

  ๑.  ทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์ และจักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา.  (๒๕๕๔).  การเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  
๓๑ (๒), (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๔), ๑๘-๓๗.   

 *  อยู่ในฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ สกอ. ยอมรับ 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 

 

ประเด็นเสนอ ๑.   พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
 ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
 (วิธีที่  ๑)  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  ของ นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

 ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
 (วิธีที่  ๑)  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  ของ นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์ 

๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์ วิจัย ไปจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น เป็นผู้บริหารงานแสดงศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ หรือ  
เป็นผู้บริหารงานห้องแสดงศิลปกรรม งานพิพิธภัณฑ์ งานประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ 
หรืองานจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นนักวิชาการ นักวิจัย และครูอาจารย์ เป็นต้น 
 
 



-๗- 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
แบบ ๑.๑ (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) 

  วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓   ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ (ส าเร็จปริญญาโท เรียน ท าดุษฎีนิพนธ์) 
  วิชาบังคับ     ๑๒ หน่วยกิต 
  วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓   ไมน่ับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้ปรับแกจ้ านวนรวมนิสิตในแผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็น ๔๐ คน  
 ๑.๒ ให้เขยีนค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
 ๑.๓   ให้ปรับปรัชญาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ  
 ๑.๔  ให้พิจารณาทบทวนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  ให้สอดคล้องกัน และปรับทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยพิจารณา 
  ปรับชื่อ “ศิลปวัฒนธรรม”  เป็น  “ศิลปะและวัฒนธรรม” 
 
 



-๘- 

 ๑.๕  หน้า ๖ ให้ทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และตัดค าว่า “ต่อไปนี้” ออก 
 ๑.๖  ให้พิจารณาเพ่ิมวิชาเลือก 
 ๑.๗  ให้เขียนผลการเรียนรู้ให้สามารถวัดผลได้ 
๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๒  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ  

นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๑๐  คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิต 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๑๐  คน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิต 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ 
๑๐  คน 

๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป    
 
 
 
 



-๙- 

   ๔.๑.๑.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

      แผน ก แบบ ก ๒  
        ๑. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในด้านการ
บริหารธุรกิจโลก ในกลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป จีนหรืออาเซียน 

      ๒. เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่มหาบัณฑิต ให้มีความสามารถ 
ในการผลิตงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจโลก กลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป จีนหรือกลุ่มอาเซียนที่มีคุณภาพ  
        ๓. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและสังคม 

      แผน ข   
        ๑. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในด้านการ
บริหารธุรกิจโลก ในกลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป จีนหรืออาเซียน 

      ๒. เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่มหาบัณฑิต สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
ในการบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๓. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 
 - วิชาบังคับ   ๑๕  หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกติ 
แผน ข 
 - วิชาบังคับ   ๑๕  หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต 
 - วิชาแทนวิทยานิพนธ์   ๗  หน่วยกิต 

  - งานนิพนธ์    ๕  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๑๐- 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.๑ หน้า ๗ ข้อ ๘ ให้ปรับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกันทั้ง  
  ๓ กลุ่ม 
 ๑.๒ หน้า ๑๑  ให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรโดยตัดค าว่า “โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุ่ม....”ออก 
 ๑.๓  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันทุกรายวิชา 
 ๑.๔   หน้า ๔๐ ให้ปรับข้อ ๕.๒   
 ๑.๕ หน้า ๖๓, ๗๔, ๘๐, ๘๕, ๙๒ ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาต่างประเทศ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
 ๑.๖ ให้แนบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้วย 
 ๑.๗   ตรวจสอบชื่อรายวิชาให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร   
๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป    

 
   ๔.๑.๑.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒  
จ านวนประมาณ ๑๐ คน แผน ข จ านวนประมาณ ๒๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 



-๑๑- 

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลกหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคฤดูร้อน  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๐ คน และแผน ข จ านวนประมาณ ๒๐ คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๐ คน  
 และแผน ข จ านวนประมาณ ๒๐ คน  
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป    

 
   ๔.๑.๑.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  สถาบันพระบรมราชชนกส านักงานปลัดกระทรวง  
    กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  
    กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

เวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียนแล้ว 
บัณฑิตจะเป็นผู้มีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้  
 ๑. มีความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุขเบื้องต้น 
 ๒.  มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเวชระเบียน ดังนี้ 
  ๒.๑  สามารถจัดระบบบริการและบริหารจัดการด้านเวชระเบียนได้  
  ๒.๒  สามารถให้รหัสทางการแพทย์ที่ซับซ้อนได้ 
 



-๑๒- 

  ๒.๓  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าสถิติ วิจัย รายงานและน าเสนอข้อมูลสุขภาพ 
   ให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพได้ 
  ๒.๔  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพได้ 
 ๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีเจตคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อ 
  การท างานด้านเวชระเบียน มีจิตส านึกในการบริการ และจิตสาธารณะและให้บริการ 
  สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 ๔. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ 
 ๕.  สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๖.  มีภาวะผู้น า  มนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๗.  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 ๘.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาพัฒนางานเวชระเบียนได้ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๐๔  หน่วยกิต 

- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๒๐  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๒๗  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพเวชระเบียน  ๕๗  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่๕/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  สถาบันพระบรมราชชนกส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
      สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยี 
      ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันพระบรมราชชนก 
    ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
    และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
และ สาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๕๐ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่๕/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  สถาบันพระบรมราชชนกส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 



-๑๔- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนประมาณ ๕๐ คน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  สถาบันพระบรมราชชนก  
 ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์ 
 และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยจะเปิดรับนิสิต 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนประมาณ ๕๐ คน โดยให้แก้ค าว่า “นิสิต”  

เป็น “นักศึกษา” 
๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๒  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 
    ด้วย  นางสาวขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์  ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๗๔๒ สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๖  อายุราชการ  ๑๘  ปี  ๕  เดือน 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 D.A.  (Library and  ๒๕๔๑   Graduate School of Library & 
 Information  Science)   Information  Science, Simmons 

College, USA. 
 



-๑๕- 

 อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์ ๒๕๓๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 และสารนิเทศศาสตร์) 
 อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) ๒๕๓๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 เกียรตินิยม อันดับ ๒ 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์.  (๒๕๕๒).  ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างห้องสมุดดิจิทัล   
    เพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับสนับสนุนระบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านเครือข่ายร่วม 
    มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์, ๓๐ (๑๘), (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓), ๔๙-๖๙. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์.  (๒๕๕๔).  กลยุทธ์การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น :  
    ภารกิจของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อสังคมไทย. วารสารอินฟอร์เมชั่น  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๑๘ (๒), (กรกฎาคม-ธันวาคม), ๕๕-๗๑. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน     
    พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารอินฟอร์เมชั่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ  
นางสาวขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
 
 



-๑๖- 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ของ  นางสาวขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
 ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ของ  นางสาวขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์ 

๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

   
 ๔.๑.๓ การปิดหลักสูตร  
   ๔.๑.๓.๑ การปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ การปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ เนื่องจาก 
ได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ขึ้นมาแทน ซึ่งมีความทันสมัยและครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๑๙/ ว ๗๘๑ 
ลงวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑.  การปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๒.  คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 



-๑๗- 

 มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
๒. ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
๓.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๓.๒ การปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
    คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ เนื่องจากหลักสูตรมีเนื้อหา 
อยู่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแล้ว และทางสภาวิชาชีพ
ไม่ได้ก าหนดการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว และในสาขานี้มีนิสิตที่
ยังเรียนในหลักสูตร จ านวน ๔๓ คน หลักสูตรจะปิดสมบูรณ์เม่ือนิสิตที่ก าลังศึกษาส าเร็จการศึกษาครบทั้งหมด
และขอปิดตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ ว ๑๕๗๙ 
ลงวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑.  การปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘  ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๒.  คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
๒. ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
๓.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 



-๑๘- 

   ๔.๑.๓.๓ การปิดหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 
 
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปิดหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  

จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้
        ๑.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔  
         ๒.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาษีอากร  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔  
          โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตรคือ เนื่องจากมีจ านวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อ 
การเปิดการเรียนการสอนติดต่อกันมากกว่า ๒ ปี ซึ่งท้ังสองหลักสูตรยังไม่เคยมีนิสิตลงทะเบียนเรียน และ 
ขอปิดตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๑๙/ ว ๗๘๑ 
ลงวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาษีอากร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑.  การปิดหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ดังนี้ 

 ๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ 

      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔  
๑.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาษีอากร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔  

๒.  คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการปิดหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร   
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ดังนี้ 

๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔  



-๑๙- 

๑.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาษีอากร หลักสูตรใหม่  
 พ.ศ. ๒๕๔๔   

๒. ให้วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
๓.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๔ การรับเข้าสมทบ 
   ๔.๑.๔.๑ การขอเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพาของวิทยาลัย 
    ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๖ แห่ง 
 
    ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ เรื่อง ขอเข้าเป็น 

สถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้มหาวิทยาลัยบูรพารับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเข้าเป็น 
สถาบันสมทบเพ่ิมเติมจ านวน ๖ แห่ง ดังนี้ 
  ๑. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  ๒. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๓. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๔. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
  ๕. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
  ๖. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมการขอเข้าเป็นสถาบันสมทบของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบด้วย 

๑.  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร   ประธานกรรมการ 
๒.  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     กรรมการ 
๓.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 
๔.  หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์   เลขานุการ 
๕.  หัวหน้างานวชิาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ในการนี้ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๖ แห่ง ได้เสนอเอกสารการประเมิน 
เข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ที่คณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมการขอเข้าเป็นสถาบัน
สมทบของมหาวิทยาลัยบูรพาได้พิจารณาแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  



-๒๐- 

จงัหวัดสุพรรณบุรี  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ยะลาแล้ว 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพาของวิทยาลัย 

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๖ แห่ง 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการการขอเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพาของวิทยาลัย 

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๖ แห่ง  ดังนี้ 
  ๑.๑  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  ๑.๒  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๑.๓  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๑.๔  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
  ๑.๕  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
  ๑.๖  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๕  โครงการพิเศษ 
   ๔.๑.๕.๑ โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ 
    เภสัชกรรม  (การแยกจ านวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
    ระบบการให้บริการด้านเภสัชกรรม) 
 
    เนื่องจากการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมในด้านเภสัชกรรมชุมชนยังประสบ 

ปัญหาต่างๆอันประกอบด้วย  
  (๑)  สภาวะการขาดก าลังคนด้านเภสัชศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 
  (๒)  จ านวนการผลิตและการกระจายตัวของเภสัชกรต่อการขยายจ านวนร้านขายยาที่
ไม่สอดคล้อง ไม่ประสานรับกัน 



-๒๑- 

  (๓)  ความย่อหย่อนของการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 
  (๔)  การขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของการใช้บริการสาธารณสุขด้านเภสัชกรรม ส่งผล
กระทบต่อทั้งสถานภาพของเภสัชกรในสังคม และต่อสถานภาพของวิชาชีพ ในการมีบทบาทหน้าที่อันเป็นที่
ยอมรับ ดุจที่เป็นไปในนานาอารยประเทศ 
  (๕)  แรงดึงดูดในวิชาชีพสาขาเน้นด้านดังกล่าวมีอยู่ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ
สาขาเน้นด้านอื่นๆของวิชาชีพเภสัชกรรม 
  (๖)  การรวมตัวและเกิดพลังต่อสู้ของกลุ่มผลประโยชน์ธุรกิจด้านยาของผู้ประกอบการ
ทุกระดับ ซึ่งมิได้เป็นบุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างแท้จริงตามกฎหมายบังคับใช้  
  (๗)  คณะเภสัชศาสตร์ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ 
ชมรมร้านขายยา ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี และชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี 
 จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ประมวลมาประกอบเข้ากันกับหลักการและเหตุผลอันเหมาะสม
ที่พึงเป็นในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระบบสุขภาพและการสาธารณสุข รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านยาในระยะยาวและตลอดไป อีกทั้งเอ้ือต่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิชาบริการที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอโครงการแยกรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านเภสัชกรรม   (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา  

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ 
 เภสัชกรรม  (การแยกจ านวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการ 
 ด้านเภสัชกรรม)  โดยให้รับนิสิตตามโครงการจ านวนไม่เกิน ๒๐ คน  จากการรับนิสิต 
 คณะเภสัชศาสตร์ทั้งสิ้นปีละ จ านวน ๔๐ คน 
๒. ให้ปรับร่าง โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ 
 เภสัชกรรม  (การแยกจ านวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการ 
 ด้านเภสัชกรรม) หน้า ๑ เกี่ยวกับ “ต้องเป็นคู่สัญญาของรัฐในการไปปฏิบัติราชการ 
 ตามแหล่งที่ก าหนด” 
 



-๒๒- 

๓. ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ค าว่า “ทายาท/ บุตรหลานของผู้ประสงค์ 
 ประกอบการหรือผู้ประกอบการด้านนี้  
๔.  ข้อ ๒.๔ วัตถุประสงค์ ค าว่า “ประครองสหายร่วมองค์กร” ปรับเป็น เป็นผู้เข้าร่วมองค์กร 
๕.  ขอให้แนบหลักฐานของสภาเภสัชกรรมที่เก่ียวข้องกับการรับทายาท/ บุตร  
๖. คณะเภสัชศาสตร์จะรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๕  ไดเ้มื่อสภาเภสัชกรรมให้การรับรอง 
 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แล้วเท่านั้น 
๗. เมื่อปรับแก้ร่างโครงการฯ แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
    การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 

องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  
      ๑.  เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
     ๒.  เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
      ๓.  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
  -   ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
  -  วิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 
  -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
  -  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  



-๒๓- 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ 
      ของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  

         ๑.  เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
         ๒.  เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
         ๓.  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
  -   ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
  -  วิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 
  -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
  -  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  



-๒๔- 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

   ๔.๒.๑.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
       คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรครบรอบ ๕ ปี และทิศทางของวง
วิชาการในแขนงเทคโนโลยีการศึกษามีพัฒนาการจึงต้องมีการปรับทิศทางการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาสาขาวิชา
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ ไมน่้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต 
  -   ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ ไม่น้อยกว่า  ๖๔  หน่วยกิต 
  -  วิชาเอกบังคับ    ๒๒  หน่วยกิต 
  -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
  -  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒ ไม่น้อยกว่า  ๙๖  หน่วยกิต 
  -  วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา    ๘  หน่วยกิต 
  -   วิชาเอกบังคับ    ๓๔  หน่วยกิต 
  -   วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
  -  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 



-๒๕- 

  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๑.๔/ว ๒๗๔   
ลงวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ  
ครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ   
และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๑ 

 - วิทยานิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต 
 
 
 
 



-๒๖- 

แผน ก แบบ ก ๒ 
 - วิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 
 -  วิชาวิจัย       ๖  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 

แผน ข 
 - วิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 
 -  วิชาวิจัย       ๖  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
  - งานค้นคว้าอิสระ      ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
  (มคอ.๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๒๗- 

 ๔.๒.๑.๕ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  ในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผล 
ในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือให้ทันกับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็น 
อยู่ในปัจจุบัน อีกท้ังให้มีความสอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘” และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และ มาตรฐานวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๑ 
-  วิชาบังคับ          (ไม่นับหน่วยกิต) 

 -  วิทยานิพนธ์         ๓๖  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒  

  -  วิชาบังคับ     ๑๘-๒๑  หนว่ยกิต 
  -  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า          ๓  หน่วยกิต 
  -  วิทยานิพนธ์         ๑๒  หนว่ยกิต 

แผน ข 
-  วิชาบังคับ         ๑๘  หน่วยกิต 

  -  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า        ๑๒  หน่วยกิต 
  -  งานค้นคว้าอิสระ          ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 



-๒๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก    
          (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้ 
เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  นอกจากนี้มีรายละเอียดของเนื้อหาบางรายวิชาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป็นไปตามความต้องการของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

 -  วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙  หน่วยกิต 
  -  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 

แผน ข 
  -  วิชาบังคับ     ๑๘  หน่วยกิต 
  -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 
  -  ภาคนิพนธ์       ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๒๙- 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการและให้พิจารณาปรับชื่อ “ศิลปวัฒนธรรม” เป็น “ศิลปะและวัฒนธรรม” 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ี
สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

 -  วิชาบังคับ     ๒๑  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
  -  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ว ๑๕๑๕ ลงวันศุกร์ที่  
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๓๐- 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ  
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจะต้อง
ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ือให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษา Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : HEd)  
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและแนวคิดวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้หลักสูตรนี้ได้ผลิตบัณฑิตไปแล้ว
หลายรุ่น จึงควรปรับปรุงให้มีเนื้อหาวิชาที่เน้นความเฉพาะทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

 -  หมวดวิชาแกน      ๙  หน่วยกิต 
 -   หมวดวิชาเฉพาะสาขา   ๑๒  หน่วยกิต 
 -   หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต 
 -   หมวดวิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 



-๓๑- 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ว ๑๕๑๕ ลงวันศุกร์ที่  

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๙ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ปรับเปลี่ยนเนื้อหา
และการจัดการที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ภายนอก และความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ผู้ใช้มหาบัณฑิต และมหาบัณฑิต และการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ของสภาการพยาบาล ที่มีแนวนโยบายปรับลดเนื้อหาและหน่วยกิตการเรียนการสอน จากการจัด
หลักสูตรฯ เดิม ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนพัฒนาเป็นพยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลเด็ก และสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปี



-๓๒- 

การศึกษา ๒๕๕๕ นอกจากนี้ ลักษณะโครงสร้างของสังคมและการบริการสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกมี
การขยายตัว มีการให้บริการสุขภาพเด็กที่มีความซับซ้อนและเฉพาะทางมากข้ึน หลักสูตรฯ ที่ปรับปรุงนี้จะ
สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างพยาบาลมหาบัณฑิตที่สอดคล้องเป็นไปตามลักษณะสังคม และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม แนวโน้มของวิชาชีพ และนโยบายการศึกษาของประเทศด้วย 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

 -  วิชาแกน      ๙  หน่วยกิต 
 -   วิชาเฉพาะสาขา   ๑๒  หน่วยกิต 
 -   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
 -   วิทยานิพนธ์      ๑๒  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ว ๑๕๑๕ ลงวันศุกร์ที่  
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง 
     พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 



-๓๓- 

๔.๒.๑.๑๐ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเนื่องจาก
หลักสูตรเดิม ใช้มาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ซึ่งปัจจุบันวิทยาการด้านการบริหารมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ 
มากมาย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ เทคโนโลยีการสื่อสาร การให้บริการ และการบริหาร 
และนโยบายของประเทศในการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) สาขาการ
บริหารการพยาบาลจึงต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

 -  วิชาแกน      ๙  หน่วยกิต 
 -   วิชาเฉพาะ    ๑๔  หน่วยกิต 
 -   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
 -   วิทยานิพนธ์      ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ว ๑๕๑๕ ลงวันศุกร์ที่  
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 



-๓๔- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมเีหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  
         ๑. เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
         ๒. เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
         ๓. เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
 -  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
 -  วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
 แผน ข 
 -  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
 -  งานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 



-๓๕- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
๑.  เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
๒.  เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
๓.  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก ๒ 
-  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์      ๑๒  หน่วยกิต 
แผน ข 
-  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
-  วิชาแทนวิทยานิพนธ์     ๖  หน่วยกิต 
-  งานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 



-๓๖- 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
๑.  เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
๒.  เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
๓.  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก ๒ 
-  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์      ๑๒  หน่วยกิต 
แผน ข 
-  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
-  งานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 



-๓๗- 

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ส าหรับผู้บริหาร  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
๑.  เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
๒.  เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
๓.  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก ๒ 
-  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์      ๑๒  หน่วยกิต 
 



-๓๘- 

แผน ข 
-  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
-  วิชาแทนวิทยานิพนธ์     ๖  หน่วยกิต 
-  งานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
๑.  เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
๒.  เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
๓.  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 



-๓๙- 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก ๒ 
-  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์      ๑๒  หน่วยกิต 
แผน ข 
-  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
-  วิชาแทนวิทยานิพนธ์     ๖  หน่วยกิต 
-  งานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 

 



-๔๐- 

๔.๒.๑.๑๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
๑.  เพ่ือปรับสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม 
๒.  เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย 
๓.  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก ๒ 
-  วิชาบังคับ    ๒๗  หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์      ๑๒  หน่วยกิต 
แผน ข 

-  วิชาบังคับ    ๓๐  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
-  งานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 



-๔๑- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๗ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษา 
และพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพื่อให้เป็นไป 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตร ๕ ปี) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  
มีรายวิชาเอกท้ังสุขศึกษาและพลศึกษา จึงเป็นหลักสูตรวิชาเอกคู่ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๗๗  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๔๑  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู      ๕๓  หน่วยกิต 
-  วิชาเอกคู่ (สุขศึกษาและพลศึกษา) ไม่น้อยกว่า ๘๘  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี)  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



-๔๒- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๘ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ( ๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควร 
ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตให้มีโครงสร้างและสารัตถะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเกณฑ์บังคับก าหนดโดย 
สภาเภสัชกรรม ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันที่สนองต่อแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาเภสัชศาสตร์/เภสัชกรรมในประเทศไทย 
สนองต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๒๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๒๑๐  หน่วยกิต 

-  กลุม่วิชาบังคับพ้ืนฐาน   ๔๐  หน่วยกิต 
 -   กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ  ๑๓๓  หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  ๓๗  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖   หน่วยกิต 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ( ๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑.  หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



-๔๓- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๑๙ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้เปิดสอน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสอดคล้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจ และ 
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๖  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๐๐  หน่วยกิต 

-  วิชาแกน      ๖  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะด้าน   ๑๕  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก    ๗๙  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖   หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



-๔๔- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๒๐ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตรคือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  
พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐาน
เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนี้อยู่แล้ว ต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จึง
ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเพิ่ม อัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ได้แก่ พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ และมีทักษะการท างาน 
ด้านชุมชน และอาชีวอนามัย 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๔  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๐๘  หน่วยกิต 

-  กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ   ๒๙  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพ   ๗๙  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖   หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ว ๑๕๖๑  
ลงวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  



-๔๕- 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
       (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ีสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
        

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒.๑.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้
๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  

 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ  

เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางคนลาออก ประกอบกับมีอาจารย์ของคณะฯ ส าเร็จการศึกษาใหม่  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๑๐/ว ๐๕๖๕  ลงวนัจันทร์ที่  
๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตรแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  จ านวน  ๒ สาขาวิชา 

 



-๔๖- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 จ านวน  ๒ สาขาวิชา  ดังนี ้
 ๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

๔.๒.๑.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร คือ  

๑.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ เนื่องจากอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ลาออก และเพ่ือให้ทั้งสองหลักสูตรสามารถด าเนินการไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตรแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  ๒ สาขาวิชา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 จ านวน  ๒ สาขาวิชา  ดังนี ้
 ๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๑.๒  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๔๗- 

๔.๒.๑.๒๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ  เพ่ือปรับปรุงรายวิชา 
และเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการฯ ตรวจรับรองหลักสูตร และสถาบันการศึกษา 
สภาวิศวกร ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเลือก จ านวน ๑ รายวิชา  
๒.  ยกเลิกรายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะเลือก จ านวน ๑ รายวิชา 
๓.  ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา 
๔.  ปรับแผนการศึกษา  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒   
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒   
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒.๑.๒๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เสนอ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ จากการติดตาม 



-๔๘- 

ผลการเรียนของนิสิต พบว่า ในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป แคลคูลัส และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ไม่สอดคล้องกับรายวิชาใน
คณะฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับงานทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้มากที่สุด  
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา จ านวน ๓ วชิา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๓  แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒   
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  การจัดตั้งโรงเรียนสาธติอาชีวศึกษา 
 

          จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งแนวโน้ม
ของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน
โลกโดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ประเทศต่างๆ ในอาเซียนจะรวมตัว
เป็นประชาคมเดียวกันเป็นตลาดการค้าและเศรษฐกิจเดียวกัน เป็นการเปิดโอกาสให้กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
กลุ่มอาเซียน และนอกกลุ่มอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทรัพยากร 
โดยเฉพาะคนที่มีคุณภาพรองรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงไปของอาเซียน ใน
ปัจจุบันอาชีวศึกษามีความส าคัญต่อสังคมโลกอย่างมาก เพราะการอาชีวศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น คือ เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก  แต่ในปัจจุบันประเทศไทยกลับประสบปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรสายอาชีวศึกษาอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา  โดยทั่วไปในประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว สัดส่วนของผู้จบการศึกษาสายอาชีวศึกษากับ



-๔๙- 

อุดมศึกษา คือ ๗๐:๓๐  แต่สัดส่วนของประเทศไทยกลับเป็น ๔๐:๖๐ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ตรงข้ามกับประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
    มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและความพร้อมในระดับสูง สามารถ
รองรับการสอนและฝึกอบรมอาชีวศึกษาในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากมี
ประสบการณ์ในการด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ในสายอาชีพ โดยผลิตบัณฑิต
สาขาการจัดการและการท่องเที่ยว พาณิชยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ มาก่อน
หน้านี้แล้วหลายปี จึงมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ปัจจุบันส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตในด้านการสอนอาชีวศึกษา 
ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ โดยภาควิชาอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
อาชีวศึกษา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาและการบริหารอาชีวศึกษา ซึ่งท าการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผลิตบัณฑิตที่จะเป็นครูอาชีวศึกษาในอนาคต  ดังนั้นจึงเป็นสมควรที่จะจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาข้ึน เพ่ือเป็นแหล่งวิจัยและทดลองการจัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา ในรูปแบบโรงเรียนสาธิต เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นภาษาต่างประเทศ ทั้งระดับ ปวช  
และ ปวส ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ที่ต้องการศึกษาต่อใน
สายอาชีพ เพื่อให้ได้ผู้จบสายอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพียบพร้อม สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ เช่นใน
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกต่อไปในอนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
  การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ๑)  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ๒)  เพ่ือสร้างและพัฒนาครูอาชีวศึกษา  
๓)  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการสอนระดับ
อาชีวศึกษาของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ๔)  เพ่ือให้บริการวิชาการด้านอาชีวศึกษา  โดยความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านอาชีวศึกษา และ  
๕) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นสากล  

ในระยะแรกมีแผนการผลิตนักศึกษาระดับ ปวส. ดังนี้ 
 

สาขาวชิา 
จ านวนนักศึกษา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑.  ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
๒.  การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๓.  การบัญชี 
๔.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

๔o 
๔o 
๔o 
๔o 
 

๔o 
๔o 
๔o 
๔o 
 

๔o 
๔o 
๔o 
๔o 
 

๔o 
๔o 
๔o 
๔o 
 

๔o 
๔o 
๔o 
๔o 
 

รวม ๑๖o ๑๖o ๑๖o ๑๖o ๑๖o 



-๕๐- 

  โครงสร้างการบริหาร แบ่งออกเป็นส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน และฝ่ายต่าง ๆ  ปัจจุบันยัง
ไม่มีบุคลากรในสังกัด มีความต้องการบุคลากรเพ่ิมช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จ านวน ๓๒ อัตรา 
ในระยะแรกโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มีที่ตั้งอยู่ที่ อาคาร ๖๐พรรษามหาราชินี  และในอนาคต
จะมีที่ตั้งถาวรในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณา จัดสรรให้ด้านงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๖๐ จะใช้งบประมาณรายจ่าย จ านวน ๑๙๕.๗๔ ล้านบาท  
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคาร 
ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
 ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  ๒.  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้เสนอท่ีปรึกษากฎหมายก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

 ๕.๒  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
 

          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
วันอังคารที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ    
    

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

                                   

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล   จริตควร)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


