
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ 
วันพธุที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุ ๒๐๙ ชั้น ๒  อาคารภปร. มหาวทิยาลยับูรพา 
----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒.  ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวทิยาศาสตร 

๓.  อาจารยสมาน สรรพศรี    กรรมการ 

  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

๔.  รศ.เกษม  พิพัฒนปญญานุกูล  (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๕.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

 ๖.  อาจารยประยุกต เดชสุทธิกร   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 ๗.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๘.  รศ.พิริยา  ศุภศรี    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 ๙.  ดร.สุเมธ  งามกนก   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๐. อาจารยชลิตา ภิบาลชนม   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๑๑. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

  รักษาการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

๑๒. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

  ผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี 

http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=20100010&f_cmd=2&officercode=20100010&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%E0%A1%C9%C1+%BE%D4%BE%D1%B2%B9%EC%BB%D1%AD%AD%D2%B9%D8%A1%D9%C5&remark=&officeremail=kasemp%40buu%2Eac%2Eth


 
 

-๒- 

๑๓. อาจารยศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลยัพาณิชยศาสตร 

๑๔. อาจารยวลัลภ ศัพทพนัธุ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ 

 ๑๕. อาจารยพนนิาฎ ยิ้มแยม    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

 ๑๖. ผศ.ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวตัิ   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) รองอธิการบดีฝายกจิการนิสิต 

 ๑๗. ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๑๘. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

๑๙. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๐. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
ผูลาประชมุ 

๑.  อธกิารบดแีละรักษาการแทนผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิ

๒.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

๓.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 

๔.  ผูอํานวยการวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา 

๕.  ผูอํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

๖.  ผูชวยอธิการบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ จนัทบุรี 
 

ผูเขารวมประชุม 
  ๑.  ผศ.ดร.ปวณีา มีประดิษฐ   คณะสาธารณสุขศาสตร 

  ๒.  ผศ.ดร.พิศมัย หอมจําปา   คณะสาธารณสุขศาสตร 

 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๑๕ น. 



 
 

-๓- 

วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  การรับรองสถาบันการศึกษาหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต 
 

        ตามที่วทิยาลยัการแพทยแผนไทย  อภัยภูเบศร  ไดดําเนินการเสนอหลกัสูตร

การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต  สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยกุต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๐  

เพื่อใหคณะกรรมการวิชาชพีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตพิจารณารับรองหลกัสูตร  นัน้  คณะกรรมการ

วิชาชพี ฯ  ไดพิจารณาหลักสูตร  และไดมาตรวจเยี่ยมวทิยาลยัการแพทยแผนไทย ฯ  เมื่อวนัที ่ ๑๗  มกราคม  

๒๕๕๑  แลว  ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพ ฯ  เหน็วาหลกัสตูรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต  สาขาวิชา

แพทยแผนไทยประยุกต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๐  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการรับรอง  และ

วิทยาลัยการแพทยแผนไทย ฯ  มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน  จึงมีมติรับรอง  ซึ่งจะมีผลใหนิสิตที่

จบการศึกษาตามหลกัสูตรนี้  มีสิทธิขอรับการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบ

โรคศิลปะ  สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  ทัง้นี้  คณะกรรมการวิชาชีพ ฯ  ไดมีเงื่อนไขแจงใหทราบและ

ดําเนนิการ  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
  ๑.๒  ผลการประชุมคณะกรรมการจัดทํารายวิชาศกึษาทัว่ไป ระดับปริญญาตรี  

       พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

           ตามทีม่หาวิทยาลัยบรูพาไดดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการจดัทํารายวิชาหมวด

ศึกษาทั่วไป   ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อพัฒนาปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและขอกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้งสอดคลองกับปรัชญาและ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยบรูพา  ตามคาํสั่งมหาวทิยาลัยบูรพาที่ ๒๗๖๑/๒๕๕๐  ลงวนัที่  ๒๙  พฤศจิกายน  

๒๕๕๐  ความทราบแลวนั้น   
ในการนี้  คณะกรรมการจัดทํารายวิชาศึกษาทัว่ไป ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐   

ไดมีการประชมุคร้ังที่ ๑/๒๕๕๑  เมื่อวนัที่ ๒ ๖ มนีาคม ๒๕๕๑   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

 

 

 



 
 

-๔- 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีขอเสนอแนะ  ดังนี ้

  (๑)  หนา ๙  วิธีการ  ขอ ๑  ใหใช  คําวา  “แตละกลุมเชญิคณาจารยและหัวหนาภาควิชา 

       ที่เกีย่วของกับสาขาหารือ  และสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดทํารายวชิา 

       หมวดศึกษาทัว่ไป 

(๒)  หนา  ๙  ขอ ๓  โครงสรางของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  สําหรับปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

       ใหปรับ  ดังนี ้

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ ๙ หนวยกติ + ภาษาอืน่ ๆ อีก ๓ หนวยกิต) ๑๒ 

กลุมวิชามนุษยศาสตร (บังคับเลือก ๑ รายวิชา) ๓ 

กลุมวิชาสังคมศาสตร (บังคับเลือก ๑ รายวิชา) ๓ 

กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร (รวมคอมพวิเตอร) ๖ 

กลุมวิชาเลือก (รวมวิชาทางดานสุขภาพ) ๖ 

รวม ๓๐ 
 

*  หมายเหต ุ กลุมวิชาเลือก  (โดยแตละรายวิชา  เรียนรายวิชาละ  ๒  หนวยกิต ยกเวนรายวิชาดานสุขภาพ

เรียนรายวิชาละ  ๑  หนวยกิต)  

 
๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่องการแบงสวนราชการ 

 

           รองอธิการบดีฝายวชิาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบวา  สภามหาวทิยาลยับูรพา       

ใหความเหน็ชอบ  ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา  เร่ืองการแบงสวนราชการเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 

 

 

 



 
 

-๕- 

วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ 
         วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 

         ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๑  วนัที ่ ๑๔  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๕๑ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  และขอใหปรับแกคําผิดหนา ๓  หนา ๕  และหนา ๑๑  

ใหเพิ่มคําวา  “และ”  หนาคําวา  “ส่ิงแวดลอม”  ใน  ขอ ๔.๗ 

 
วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

-ไมมี- 

   
 

วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

        ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยั ไดเสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  หลักสูตรดังกลาวไดรับ

การบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  ปการศกึษา ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว  โดยมีวัตถุประสงค คือ 

๑.  เปนผูนาํทางวชิาการดานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  สามารถใหการศึกษา 

ฝกอบรม  ใหคําปรึกษา  วางแผน  บริหาร  วจิัย  ประเมนิผล  ควบคุมและปองกนัอันตรายจากสิ่งแวดลอม

และสภาพแวดลอมในการทาํงาน  และการประกอบอาชพี  รวมทั้งการใหการบริการตาง ๆ  เพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัย 

  ๒.  มีความรู  ความสามารถในการคาดการณ  ตระหนัก  ประเมนิ  และควบคุม  อันตราย

ที่เกิดขึ้นจากสิง่แวดลอม  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยกระบวนการสงเสรมิ  ปองกนั  และตรวจ

ตราสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยภายในการทํางานนัน้ 



 
 

-๖- 

  ๓.  มีความสามารถในการจดัการและแกไขปญหาอันตรายตาง ๆ  ทีเ่กดิจากการทํางาน 

หรือ  จากสิง่แวดลอมการทํางาน  เพื่อใหผูประกอบอาชพีมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในการทาํงาน 
๔.  เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีความสามารถในการคดิและ

วิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถทําการวิจัยและศึกษาคนควาดวยตนเอง  ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา

จากหลักสูตรนี้ไปแลว 
  ๕.  มีความสามารถในการบริหารและวางแผนงานดานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ในระดับตาง ๆ  รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงได 
  ๖.  มีความคิดริเร่ิม  ความรบัผิดชอบ  การตัดสินใจอยางมีเหตุผล  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

สามารถครองตนอยูในสงัคมไดอยางภาคภูมิ 
  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  ๔๒ หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  

ก.  วิชาปรับพืน้ฐาน     ไมนับหนวยกติ 
ข.  วิชาบงัคับ        ๒๖  หนวยกติ 

  ค.  วิชาเลือก  ไมนอยกวา       ๔  หนวยกติ 
  ง.  วทิยานพินธ      ๑๒  หนวยกติ   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  ในการประชุมคร้ังที ่๒ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่ 

๒๘  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑.  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

      หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  ขอใหคณะ ฯ  ปรับแกตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

       (๑.๑)  หนา ๒  ขอ ๕  กําหนดการเปดสอน ขอใหปรับเปนภาคปลาย  

                  ปการศึกษา ๒๕๕๑   

       (๑.๒)  หนา ๒  ขอ ๖  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  ขอใหปรับใหสอดคลอง 

                  กนัทัง้เลมหลักสูตร  รวมถงึสมอ ๐๔   

 



 
 

-๗- 

       (๑.๓)  หนา ๒  ขอ ๖.๑  ขอใหปรับขอความเปน  “สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

                  ทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ  หรือเทยีบเทาที่มหาวทิยาลยับูรพารับรอง   

                  ในสาขาวิชาทางสุขภาพ  วิศวกรรมศาสตร  หรือในสาขาวชิาที่เกี่ยวของ” 

       (๑.๔)  หนา ๒  ขอ ๖  และหนา ๑๙  ขอ ๑๗.๓.๑  ขอใหปรับขอความใหสอดคลองกัน 

       (๑.๕)  หนา ๒  ขอ ๗  การคัดเลือกผูเขาศึกษา  ขอใหปรับจาก  “ใชวิธีการสอบ 

                  ขอเขียนและสอบสัมภาษณ”  เปน  “ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา” 

       (๑.๖)  หนา ๑๙  รายวชิา ๗๑๑๕๑๙  การระบายอากาศในงานอาชีวอนามยั 

                  ข้ันประยุกต  ขอใหปรับเปน  การระบายอากาศในงานอาชีวอนามยัขั้นสงู 

                  และขอใหปรับช่ือวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับช่ือวชิาภาษาไทย 

                  ทีป่รับใหม  รวมทั้งคําอธิบายรายวิชาดวย 

       (๑.๗)  หนา ๑๙  รายวชิา ๗๑๑๖๒๑  การบริหารงานอาชีวอนามัยและ 

                   ความปลอดภยัขั้นสูง  ขอใหปรับช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ  คาํวา   

                   “Occupation”  เปน  “Occupational” 

       (๑.๘)  หนา ๑๙  รายวชิา  ๗๑๑๖๒๒  สัมมนาทางอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

                  ขอใหปรับจํานวนหนวยกิตในวงเล็บจาก  ๑(๑-๐-๑)  เปน  ๑(๐-๒-๑) 

       (๑.๙)  หนา ๒๐  รายวชิา ๗๑๑๖๒๖  ระบบการจัดการมาตรฐานทางอุตสาหกรรม 

                  ขอใหปรับช่ือวิชาภาษาองักฤษใหสอดคลองกับช่ือวิชาภาษาไทย 

       (๑.๑๐) หนา ๒๐  รายวิชา ๗๑๑๖๒๘  การฝกปฏบิัติงานดานอาชีวอนามยัและ 

                   ความปลอดภยั  ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ  ขอใหใหเพิ่มคําวา  “Health”   

                   หลังคําวา  “Occupational”  และใหปรับจํานวนหนวยกติในวงเลบ็ 

                   จาก  ๒(๐-๐-๖)  เปน ๒(๐-๖-๐) 

       (๑.๑๑) หนา ๒๑  รายวิชา ๗๑๒๖๑๗  อันตรายจากสารเคมีในสถานทีท่ํางาน 

                   ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับช่ือวิชาภาษาไทย 

       (๑.๑๒) หนา ๒๓  รายวิชา ๗๑๒๓๐๑  หลักวิศวอตุสาหกรรม  ขอใหปรับคําอธบิาย 

                   รายวิชา  เปน  “วิศวกรรมพืน้ฐานดานเครื่องจักร  ไฟฟา  โยธา   

                   กลศาสตรของไหล  และพื้นฐานวิศวกรรมอื่น  ที่เกี่ยวของ  และการประยุกต 

                   หลักการขางตนเพื่อควบคุมสภาพการทํางานและสิง่แวดลอมการทาํงานตอไป” 

       (๑.๑๓) หนา ๒๗  รหสัวิชา ๗๑๒๖๑๓  การบรหิารความเสีย่งองคกร  ขอใหปรับ 

                   ชื่อวิชาใหตรงกับหนา  ๒๐ 

 



 
 

-๘- 

       (๑.๑๔) หนา ๒๗  รายวิชา ๗๑๒๖๑๔  การโตตอบเหตุฉุกเฉนิจากสารเคมี  ขอใหปรับ 

                   คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับช่ือวชิา 

       (๑.๑๕) ขอใหพิจารณาทบทวนคําอธิบายรายวิชาที่ข้ึนตนดวยคาํวา  “แนวคิด” 

       (๑.๑๖) ขอใหปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ใหสอดคลองกัน 

                   ทั้งเลมหลกัสตูร 

       (๑.๑๗) ปกหลักสูตร  และหนวยงานที่รับผิดชอบ  ขอใหตัดคําวา   

                   “และบัณฑิตวทิยาลยั”  ออก 

       (๑.๑๘) ภาคผนวก ข  ขอใหใสสรุปผลการวพิากษหลักสูตร ความเหน็ชอบ 

                   ของผูเชี่ยวชาญดวย 

       (๑.๑๙) ขอใหคณะ ฯ  พิจารณาเพิ่มแผนการเรียน  แผน ข  ไวในเลมหลักสูตร 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพจิารณา  คร้ังตอไป 
 
๔.๒  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
        สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

        ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยั  ไดเสนอเอกสารความพรอมในการ

ขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัย  หลกัสูตรใหมพ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ  และ  ภาคพิเศษ   โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาค

การศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๑  จาํนวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๒๕  คน    (รายละเอียดดังเอกสารที่

แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่   

๒๘  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๙- 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  ขอใหตรวจสอบวุฒิการศึกษา  และสถานที่จบของอาจารย  โดยปรับ 

        ใหสอดคลองกับหลักสตูร 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพจิารณา  คร้ังตอไป 

 
๔.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร 
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

        ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยั  ไดเสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมวีัตถุประสงค  คือ 
  ๑.  มีความรู  และทักษะในการคนควาวิจยัและประเมินผลงานทางสาธารณสุข  เพื่อแกไข

ปญหาและพฒันางานสาธารณสุขของประเทศใหเจรญิกาวหนายิง่ขึ้น 

  ๒.  มีความรู  ทักษะในการวเิคราะห  สังเคราะห  วางแผนและดําเนินงาน  เพื่อแกไข

ปญหาสาธารณสุขและปญหาสิง่แวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
  ๓.  มีความรู  ความสามารถในการบริหารจัดการและการพัฒนางานสาธารณสุขไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
๔.  เปนผูนําทางวชิาการสาธารณสุขใหกบัชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ 

  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  ๔๒ หนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  

ก.  วิชาบังคบั (วิชาพื้นฐานวชิาชีพสาธารณสุข) ๑๒  หนวยกิต 
ข.  วิชาเลือก (วิชาชพีสาธารณสุข) ไมนอยกวา ๑๘  หนวยกิต 

 วิชาเลือก (บังคับ) ๙ หนวยกิต 
 วิชาเลือก ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 

 วิชาเลือกเสรี  ๓ หนวยกิต 
  ค.  วิทยานิพนธ     ๑๒  หนวยกิต   

(รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ)  
 



 
 

-๑๐- 

อนึ่ง กองแผนงานไดตรวจสอบแลว  ปรากฏวา  หลักสูตรดังกลาวไมไดรับการ
บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  ปการศึกษา  ๒๕๕๑  
  ทั้งนี้  คณะ ฯ  ไดดําเนินการขอปรับช่ือหลักสูตรโดยมีเหตุผลความจําเปน  ขอเปลี่ยนชื่อ

สาขาวิชา  โดยชี้แจงวา  ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔  ป  (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒)  ประกอบดวยหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการสรางเสรมิสุขภาพ  และสาขาวชิาการบริหารงานสาธารณสุข  เปน 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  เนื่องจากคณะ ฯ  มีขอจํากัดเรื่องกําลงัคนตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมกาการอุดมศึกษา  ซึ่งกําหนดใหแตละหลักสูตรตองมีอาจารยประจําอยางนอย  ๕  คน  

จึงทาํใหคณะ ฯ  ไมสามารถเปดหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  ในแตละสาขาวิชาตามที่ไดเสนอ  

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที ่ ๒ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  

๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๑  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

๑.  การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชาการสรางเสริมสุขภาพ และสาขาวิชาการ 

      บริหารงานสาธารณสุข  เปน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

๒.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตรใหม  

      พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. ๐๔) 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ขอใหรองอธิการบดีฝายวชิาการหารือกับคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 
๔.๔  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

        ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรและบัณฑิตวิทยาลยั  ไดเสนอเอกสารความพรอมในการ

ขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตร

ใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ  และ  ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 

๒๕๕๑  จาํนวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๓๐  คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  ในการประชุมคร้ังที ่๒ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่ 

๒๘  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

 

 



 
 

-๑๑- 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ   

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  รอพิจารณาพรอมหลักสูตร 
 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๔/๒๕๕๑ 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร

วิชาการครั้งที ่๔/๒๕๕๑  วนัอังคารที ่๘  เมษายน  ๒๕๕๑  ณ หองประชุม ๙๐๓ ชัน้ ๙ อาคารภปร. 

มหาวิทยาลยับูรพา 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

 

 

 (นางสาวณัฐกานต   ปดเกษม)    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 
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