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เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๑๕  น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  - ไมมี - 

 
วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ 
         วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๒ 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ คร้ังที ่๓ / ๒๕๕๒ 

วันที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๕๒ ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๒ 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   

 
วาระที ่๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  เปลีย่นแปลงการประชุมวิชาการของที่ประชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย 

 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๕๒ ไดรับทราบการประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ซึง่กําหนดใหประชุม 

วันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมณเฑียร พทัยา ชลบุรี  นั้น   

       ประธานฯ ไดแจงใหทีป่ระชุมทราบวา มกีารเปลี่ยนแปลงการประชุมของทปอ. เปน  

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒  (๑ วนั)  ณ หอประชุมธํารง  บัวศรี   ทั้งนี้ จํานวนผูเขาประชุมมากกวา ๔๐๐ คน  
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  ๓.๒ ราง ระเบียบมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการเกบ็เงินคาบํารงุและ 

      คาธรรมเนียมการศกึษา 
 

        ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๕๒ ไดพิจารณาราง ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพาวาดวยการเก็บเงนิคาบาํรุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

มีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ นัน้    

          ในการนี ้ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ขอตัดขอความในมติ 

ขอ ๑.๕ ทีว่า “เพิ่มขอ ๔.๓ สาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร (หนวยสอนนอกมหาวิทยาลัย) ระดับปริญญาโท  

๑๘๐,๐๐๐ บาท”  โดยใหเหตุผลวา เคยเปดสอนไปแลว ไมไดเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตาม 

จํานวนดงักลาว  ดงันัน้เพื่อไมใหเกิดความสับสน จงึขอตัดขอความออก   
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
  ๔.๑  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาศาสตรการแพทย  

       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

           ดวยคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

วิทยาศาสตรการแพทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙   โดยมีเหตผุลในการปรับปรุงแกไข คือ เพื่อใหเกิดความคุนเคยและ 

สงเสริมวิสัยทศันในการทาํวจิัยทางดานสรรีวิทยาและประสาทวิทยาศาสตรใหแกนักศึกษาที่มีความสนใจ และ 

ยังเปนแนวทางเพื่อใชในการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา หรือใชในการดูแลสุขภาพ  เนื่องจากหวัขอวิจัยทาง 

ดานสรีรวิทยาและประสาทวทิยาศาสตรที่เลือกสรรนั้นลวนแลวแตเกิดจากความตองการสงเสริมสุขภาพและปองกัน 

การเกิดโรคของนักวิจัย  การปรับปรุงเนื้อหาดานพยาธิวทิยาเปนไปเพือ่สงเสริมใหนกัศึกษาเขาใจความผิดปกตขิอง

รางกาย เนื่องจากภาวะที่ไมสมดุลทางโภชนาการ และสามารถนําความรูไปปรับพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 

เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีข้ึน รวมไปถึงปองกันโรคที่อาจจะเกิดแทรกซอนตามมา 

คณะวิทยาศาสตรจงึขอเพิ่มรายวิชากลุมวชิาเอกเลือก  จํานวน ๔ รายวชิา  ดังนี ้

  (๑) รายวิชา ๓๑๗๔๓๓  หัวขอเลือกสรรทางสรีรวทิยา ๓(๓-๐-๖) 

     Selected Topics in Physiology 
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  คําอธิบายรายวิชา 

   การทาํงานพื้นฐานและหัวขอวิจัยเลือกสรรของระบบตาง ๆ ในรางกายมนษุย ไดแก  

สรีรวิทยาของเซลล สรีรวิทยาของกลามเนือ้ สรีรวิทยาของระบบประสาท สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร  

สรีรวิทยาของไต สรีรวิทยาของหวัใจและหลอดเลือด สรีรวิทยาของระบบหายใจ และสรีรวิทยาของฮอรโมนและ 

ระบบสืบพันธุ  โดยจะเนนความเขาใจถงึหนาที่และการทาํงานพื้นฐานของแตละระบบและการวิจยัในเชิงลกึตาม 

ขอวิจัยที่เลือกสรรในแตละระบบโดยอิงตามงานวจิัยและบทความวิชาการที่เผยแพรในวารสารวิชาการที่มชีื่อเสียง 

ในระดับนานาชาติ 

(๒) รายวชิา ๓๑๗๔๓๔ การวิเคราะหบทความวิจยัทางวทิยาศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 

     Scientific Research Paper Analysis  

  คําอธิบายรายวิชา 

   เขาใจและมีความคุนเคยกบัรูปแบบวารสารที่ตีพิมพเผยแพรในวงการวิจัยระดับนานาชาต ิ

ไดแก บทความวิจัย (Regular paper, Rapid report)  บทความเสนอแนะ (Commentaries) จดหมายแสดง 

ความเห็นตอบทความวิจยั (Letter to editor) และบทความทบทวนวรรณกรรม (Review paper)  

   เขาใจความสาํคัญและเนื้อหาในองคประกอบตาง ๆ ในบทความวิจยัที่ตีพิมพในวารสาร 

นานาชาติ ไดแก ชื่อเร่ือง รายชื่อนักวิจัย ขอมูลจากสาํนกัพิมพ Footnote  บทคัดยอ Keywords  บทนาํ วัตถุประสงค 

ระเบียบและวธิีการทดลอง  ผลการทดลอง  วจิารณผลการทดลอง  กิตติกรรมประกาศ  เอกสารอางอิง รวมถงึเขาใจ 

คาผลกระทบ (Impact Factor) ของบทความวิจยั  โดยจะเนนการเรียนรูจากบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติที่แตกตางกนั 

  (๓) รายวชิา ๓๑๗๔๓๕  หัวขอวิจยัทางประสาทวิทยาศาสตรในปจจุบัน ๓(๓-๐-๖) 

     Current Research Topics in Neurosciences  

  คําอธิบายรายวิชา 

   เขาใจความรูพื้นฐานขององคประกอบและการทาํงานของระบบประสาท เขาใจและ. 

คุนเคยกับโรคของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทสวนปลายที่มกัพบในปจจุบัน 

   เขาใจและสามารถประยกุตความรูเกีย่วกบัประสาทวิทยาศาสตรเกี่ยวกับความจาํ  

การเสื่อมและการงอกใหมของเซลลประสาท และการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทในภาวะติดสารเสพตดิสู 

การวิจยัได 

(๔) รายวชิา ๓๑๗๔๕๓ พยาธิวทิยาทางโภชนาการ   ๒(๒-๐-๔) 

     Nutritional Pathology  
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  คําอธิบายรายวิชา 

   พยาธิวทิยาทางโภชนาการเปนวิชาที่ศกึษาถึงความผิดปกติของรางกายในภาวะที่รางกาย 

ขาดความสมดุลทางโภชนาการ ทั้งจากการไดรับสารอาหารมากหรือนอยเกนิความตองการของรางกาย ซึ่งเนื้อหา 

วิชาประกอบดวย สาเหตุการเกิดโรค กลไกการเกิดโรค กลไกการปรับตัวของรางกายตอภาวะที่รางกายขาด 

ความสมดุลทางโภชนาการ พยาธิสภาพทีเ่กิดจากโรค ตลอดจนแนวทางการปองกนัและรักษาโรค 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๓/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวทิยาศาสตรการแพทย  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  ๑.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       ๑.๑ ขอใหปรับรวมรายวิชา ๓๑๗๔๓๓ หวัขอเลอืกสรรทางสรรีวิทยา ๓(๓-๐-๖)  และ 
   รายวิชา ๓๑๗๔๓๕ หวัขอวจิัยทางประสาทวทิยาศาสตรในปจจุบัน ๓(๓-๐-๖) 
   โดยใหเขียนชือ่วิชาและคําอธิบายรายวิชาใหมใหเหมาะสม 

       ๑.๒ รายวิชา ๓๑๗๔๓๔ การวิเคราะหบทความวิจัยทางวทิยาศาสตร  ๒(๒-๐-๔)   

ขอใหปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม  โดยขอใหปรึกษาคณบดีคณะการแพทยแผนไทย 

อภัยภูเบศร   

       ๑.๓ รายวิชา ๓๑๗๔๕๓ พยาธิวทิยาทางโภชนาการ ๒(๒-๐-๔)  ขอใหพิจารณาทบทวน 

ชื่อวิชาและปรบัคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม  โดยขอใหปรึกษาคณบดี 

คณะการแพทยแผนไทยอภยัภูเบศร   

  ๒.  นาํเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน ๒๗ ชุด 

 

 

 

 

 



-๗- 

 
๔.๒  ราง ปฏทิินการรับบุคคลเขาศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลยับูรพา 
       ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓  

 

           กองบรกิารการศึกษาขอเสนอ ราง ปฏิทินการรับบุคคลเขาศึกษาประเภทรับตรง  

มหาวิทยาลยับูรพา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓  ดงันี ้

 
รายการ / กิจกรรม ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

องคประกอบในการพิจารณา - ผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคเรียน 

- คะแนนสอบ GAT, PAT ครั้งที่ ๑  

  หรือ ครั้งที่ ๒ 

- ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน 

- คะแนนสอบ GAT, PAT ครั้งที่ ๑  

  หรือ คร้ังที่ ๒ หรือ คร้ังที่ ๓) 

รับสมัคร ๑๗ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๖ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

ชําระเงินคาสมัครทางธนาคาร ๑๗ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๖ พฤศจิกายน - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

ประกาศผล ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

สอบสัมภาษณ/ ตรวจรางกาย ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

ประกาศผลสอบขั้นสุดทาย ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ 

รายงานตัว ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ราง ปฏิทินการรับบุคคลเขาศึกษาประเภทรับตรง มหาวทิยาลยับูรพา   

                          ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓   
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

 
๔.๓  การกาํหนดเลขรหสัวิชา 

 

           ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการจัดทาํรายวชิาศึกษาทัว่ไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  

ในการประชมุคร้ังที่ ๒/๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่๙ เมษายน ๒๕๕๒  ไดพิจารณาเหน็ชอบการกําหนดเลขรหัสวิชาของ 

คณะ / วิทยาลัย ดังนี ้
 

เลขรหัส

วิชา 

หนวยงาน เลขรหัส

วิชา 

หนวยงาน 

100-149 คณะพยาบาลศาสตร 150-199 คณะอัญมณ ี 

200-269 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 270-299 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

300-349 คณะวิทยาศาสตร 350-399 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

400-449 คณะศึกษาศาสตร 450-499 วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

500-549 คณะวิศวกรรมศาสตร 550-599 คณะแพทยศาสตร 

600-649 คณะศิลปกรรมศาสตร 650-659 คณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

660-669 คณะการจัดการและการทองเที่ยว 670-679 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

680-689 คณะสหเวชศาสตร 690-699 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา   

700-749 คณะสาธารณสุขศาสตร 750-759 คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

760-769 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 770-779 โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร(สระแกว) 

780-789 โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (สระแกว) 

790-799  

800-849 คณะเทคโนโลยีทางทะเล  850-874 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

875-884  885-894  

895-899    

900-949 คณะโลจิสติกส 950-998 วิทยาลัยนานาชาต ิ

999XXX ไมสังกัดคณะ   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ โดยใหใชกับหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต 

ปการศึกษา ๒๕๕๓  เปนตนไป  ทัง้นี ้ขอใหผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรชวยตรวจสอบ 

เลขรหัสตาง ๆ วามีการซ้ําซอนกันหรือไม 

 



-๙- 

 
วาระที ่๕  เรื่องอื่น ๆ  
  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๕/ ๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ ๕/ ๒๕๕๒  วันองัคารที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒   ณ หองการเรียนการสอนทางไกล (หอง ๑๐๗)  ชัน้ ๑ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๒๐  น. 

             
       (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        นักวิชาการศึกษา            หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

                 ผูบันทกึการประชุม               ผูบนัทกึการประชุม             

 

 

  
               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

                        ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 

                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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