
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ 
วันพธุที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.  
มหาวทิยาลัยบูรพา 

---------------------------- 
 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

       อธิการบดี 

 ๒.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๓.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๔.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๕.  อาจารยชวนา อังคนุรักษพันธุ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการทองเทีย่ว 

๖.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๗.  ผศ.ดร.พรชัย  จูลเมตต   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๘.  พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร 

๙.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๑๐. อาจารยชิตาพร พิศลยบุตร โตะวิเศษกุล  (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๑๑. ดร.มานะ  เชาวรัตน   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส 
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๑๒. ผศ.ดร.อรรถพล แกวขาว    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

  ๑๓. ผศ.เอนก  สูตรมลคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๔. ผศ.ดร.วโิรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

  ๑๕. ผศ.กฤษฎา  แสงสืบชาต ิ   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 

๑๖. ผศ.ดร.วมิลรัตน จตุรานนท   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๗. อาจารยศักดิ์สิทธิ ์ กุลวงษ    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๘. รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพนัธุ   กรรมการ 

 คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

๑๙. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดคีณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๒๐. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๒๑. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

คณบดีคณะอัญมณี 

๒๒. ผศ.พิชาญ  สวางวงศ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๓. อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๒๔. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  ๒๕. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
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 ๒๗. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๔๕ น. 
 
วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  การศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ NQF/TQF  
       ณ นครเมลเบอรน ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ ๒๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 

          รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รักษาการแทนรองอธิการบด ี

ฝายวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบถงึการศึกษาดงูานการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ  NQF/TQF  

ณ  นครเมลเบอรน  ประเทศออสเตรเลีย  ระหวางวันที ่ ๒๗-๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒  จากการศึกษาดูงาน  

๓  มหาวทิยาลัย   ดังนี้   

       ๑.  Australian Universities Quality Agency  ที่ออสเตรเลียใช AQF  เกี่ยวของกับ

หนวยงานที่ประเมินมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาอยางไร  เปนหนวยงานที่คลายกับ  สมศ.  และผลจาก

การประเมนินาํไปใชในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

       ๒.  Victoria University  ในการดําเนนิการ  AQF  ระดับภาควิชา  ระดับสาขาวชิา  

ระดับโปรแกรม  และการพฒันาหลักสูตรตาง ๆ  มีประเด็นที่สําคัญ  ๓  ประเดน็  ดังนี ้

            ๒.๑  การใช  AQF  บุคลากรทุกคนจะตองรูทั่วกนั  ในการใชหลักสูตรนี ้

            ๒.๒  ตองมีการประเมินเปนระยะ ๆ  โดยใชงานวิจัย 

            ๒.๓. มีขอเสนอแนะในภาพรวม  แนะนาํวา  ขอใหเร่ิมทาํโปรแกรมใดโปรแกรม

หนึง่กอน  เพื่อเปนโมเดล  แลวคอยทาํโปรแกรมอื่น ๆ  ตอไป 

       ๓.  Swinburne University of Technology  ความรูที่เราไดรับจะเปนระดับ

มหาวิทยาลยัที่ควบคุมประสานงานหรือปฏิบัติงานเกีย่วกับ  AQF  และจะมีหนวยงานกลางทีท่าํหนาที่ใน

การประกนัคุณภาพ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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๑.๒  โครงการพัฒนาผูบรหิารโครงการสหกิจศึกษาและศกึษาดูงานครั้งที่ ๑  
       ระหวางวันที่ ๙-๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒  ในนามของเครอืขายสหกจิศึกษา 
       ภาคตะวันออก 
 

         อาจารยชวนา  อังคนุรักษพนัธุ  คณะการจัดการและการทองเทีย่วแจงใหที่ประชุม 

ทราบวา  อาจารยเครือขายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกและผูแทนจากคณะตาง ๆ  ในมหาวทิยาลัยบูรพา  

จํานวน  ๔๐  ทาน   ไดไปศึกษาดงูานโครงการพัฒนาผูบริหารโครงการสหกิจศึกษาและศึกษาดงูานครั้งที ่๑ 

ระหวางวันที่ ๙-๑๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๒  ที่  บริษัท  west turn digital  และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ 
         วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๒  วันที ่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่ ๘/๒๕๕๒ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

 
วาระที ่๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   

  - ไมมี - 
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วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  อันดับการเลือกนกัเรียนเขาศึกษาตามโครงการเพชรตะวันออก  
       ปการศกึษา ๒๕๕๓ 
 

           ตามทีม่หาวิทยาลัยไดมีการเลือกนักเรียนเขาศึกษาตามโครงการเพชรตะวันออก     

ที่ผานมา  โดยมหาวิทยาลยักําหนดใหนักเรียนสามารถเลือกสาขาวชิาได  ๒  อันดับ  ความทราบแลวนัน้  

ในการนี้กองบริการการศึกษาขอใหที่ประชุมพิจารณาลดอันดับการเลือกใหเหลือเพยีง  ๑  อันดับ  โดยมี

เหตุผล  ดังนี ้

  ๑.  ที่ผานมานกัเรียนที่สมัครไดอันดับที่  ๒  ไมประสงคทีจ่ะเรียนในสาขาวิชาที่ได  จงึได

เสนอเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชา 

  ๒.  ที่ผานมานักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาโครงการเพชรตะวนัออกแลว  จะเปน

นักเรียนทีม่ีผลการเรียนด ี เกง  สามารถสอบผานการคัดเลือกประเภทรบัตรง  และโครงการพเิศษอืน่ ๆ   

ไดอีก 

  ๓.  กรณีที่ใหเลือกได  ๑  อันดับ  สามารถประกาศรายชื่อสํารอง  และสามารถที่จะเรียก

สํารองเขาศึกษาไดทนัท ี

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการกําหนดอันดับการเลือกใหเหลือเพียง  ๑  อันดับ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการขอ ๓  กรณีที่ใหเลือกเรียนได  ๑  อันดับ   

สามารถประกาศรายชื่อสํารอง  และสามารถที่จะเรียกสาํรองเขาศึกษาไดทันที   

โดยขอใหเพิ่มหมายเหต ุ ในทายประกาศสําหรับผูที่มีรายชื่อสํารอง  หากมีสาขาวิชาใด 

มีจํานวนนิสิตไมครบตามจํานวนที่ประกาศไว  ใหผูที่มีรายชื่อสํารองสามารถเลือกเรยีน 

ในสาขาวิชาทีส่นใจที่ประกาศรับเพิ่มได 

 
๔.๒  การอบรมเชิงปฏบิัติการ “พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรยีนการสอน” 
       สาํหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนอาจารยพิเศษ คณะวศิวกรรมศาสตร 
 

        เนื่องจากการดําเนนิการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ  ของคณะวิศวกรรมศาสตร

ไดมีคณาจารยทีท่ําการเรียนการสอน  ทัง้คณาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร  คณาจารยคณะตาง ๆ  ภายใน

มหาวิทยาลยั  และอาจารยพิเศษทัง้ที่เชญิจากหนวยงานภายนอกและเจาหนาที่สายสนับสนนุของ

มหาวิทยาลยั  ฉะนัน้  เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ  มีประสิทธภิาพมากขึ้น  นาจะมี

การสงเสริมใหมีการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ  “พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน”  



 
 

-๖- 

ใหกับอาจารยพิเศษดังกลาว  ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับหลักการประกนัคุณภาพการศกึษา  เพื่อใหนสิิตมี

คุณภาพตามขอกําหนดของปรัชญา  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

        อนึง่  ในกรณีที่บุคลากรสายสนับสนนุของมหาวิทยาลัยไดรับเชญิใหเปนอาจารย

พิเศษ  นัน้  นบัเปนสิ่งที่ดี  เพราะเปนการใชประโยชนจากทรพัยากรบคุคลของมหาวิทยาลัย  และมีวุฒิ

การศึกษาผนวกกับคุณสมบัติที่เหมาะสมเปนอาจารยพิเศษได  ในอนาคตอาจเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณา

ใหบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวทิยาลยัเปนอาจารยพิเศษไดมีภาระงานสอนนอกเหนือจากงานประจํา  

โดยไมกระทบกับงานในภาระหนาที่ประจํา  และอาจนาํไปเสริมจํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  

เพื่อลดสัดสวน  FTES  ตออาจารยได  และในระยะยาวอาจเปดโอกาสใหบุคลากรสายสนบัสนนุดังกลาว

สามารถขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ  อาทิ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เปนตน 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  

  ๑.  เสนอใหมกีารจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พฒันาอาจารยดานการจัดการเรียน  

     การสอน”  สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ทาํหนาทีเ่ปนอาจารยพเิศษของรายวชิา 

     ตางๆ  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  ทั้งนี้  ควรดําเนินการภายใน  ๑  ปการศึกษา   

     นับแตวนัทีม่ติหรือนับแตวันที่บุคลากรผูนั้นเร่ิมตนเปนอาจารยพิเศษ 

  ๒.  คาใชจายใหเบิกจายจากสวนงานที่เรียนเชิญเปนอาจารยพิเศษ  ทั้งนี้  อาจรวมถึง 

      กรณี  คณะวิศวกรรมศาสตรไดเรียนเชิญเอง  แมรหัสวิชาจะเปนรหสัของสวนงานอื่น ๆ 

      ก็ได  แตตองภายหลังการปรึกษาหารือและตกลงกับสวนงานเจาของรหัสวิชาแลว 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  บุคลากรสายสนบัสนนุที่มีศักยภาพทีจ่ะสอนได  สามารถเปนอาจารยพิเศษได   

        ทัง้นี้ตองไมทําใหเสียงานประจาํทีท่ําอยู  และควรจัดใหมีโครงการพัฒนาดาน 

        การจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมนิผล  และการออกเกรด   

  (๒)  บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนอาจารยพิเศษ  ตองไดรับการแตงตั้งจาก 

          อธิการบดี  เพื่อเปนเอกสารอางอิงของมหาวทิยาลัย  

(๓)  การทําซดีีการสอนควรมอบคณะศึกษาศาสตร  สําหรับคาใชจายใหคณะ ฯ   

       ที่เกีย่วของรวมกนัรับผิดชอบ 

(๔)  ถาเชิญบคุลากรของหนวยงานใด  ใหหนวยงานที่ตองการไดบุคลากรจากหนวยงานนัน้   

       แจงใหตนสังกัดของผูสอนทราบดวย  (แจงรายละเอียดวาสอนรายวิชาใด  สอนกี่ชัว่โมง) 

(๕)  มหาวิทยาลัยจะรวบรวมชื่อของอาจารยใหมและอาจารยบุคลากรสายสนบัสนนุแลว 

       ประสานกับคณะศึกษาศาสตร  และสํานักคอมพิวเตอร  ในการจดัอบรมและพัฒนาอาจารย 



 
 

-๗- 

๔.๓  การขอโควตาพิเศษสําหรบันักเรยีนที่ทําคุณงามความดีและใหบริการแกสังคม 
       เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

           ดวยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  สภานิติบัญญัติแหงชาติไดจัด

ประชุมสัมมนา  เร่ือง  “เด็กดีมีที่เรียนในมหาวิทยาลัย”  ซึ่งวทิยากรประกอบดวย  ดร.ชัยอนนัต  สมุทวณิช  

ประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกฬีา  สภานิติแหงชาติ  ดร.  วันชยั  ศิริชนะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง  ดร.สมเกียรติ  ชอบผล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผศ.ดร.ชวลิต     

ฮงประยูร  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนตน  โดยเชญิกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา  

สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณาจารยจากมหาวิทยาลยั  

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที ่ เพื่อขอใหมหาวิทยาลยัใหโควตาพิเศษกับนักเรยีนทีท่ําคุณงามความดี  

และใหบริการแกสังคม  และที่ประชุมสนบัสนุนใหมหาวิทยาลัยจัดโควตาใหกับ  “เด็กดี”  โดยไมตองสอบ  

ไดเขาเรียน  ตามรูปแบบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  ๑  รวมกบั

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

           ในปการศึกษา  ๒๕๕๓  สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาปราจีนบรีุ  เขต  ๑  เหน็วา

มหาวิทยาลยับูรพาเปนมหาวทิยาลยัชื่อดัง  ตัง้อยูไมไกลจากจงัหวัดปราจีนบุรี  การเดินทางไปมาสะดวก  

จึงไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหมหาวทิยาลัยบูรพาใหจดัโควตาพิเศษสําหรับนักเรียนทีท่ําคุณงามความ

ดีและใหบริการแกสังคม  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ  และขอใหผูอํานวยการกองบริการการศึกษาทาํหนงัสือถงึ 

  คณะฯ /วิทยาลัย  เพื่อขอขอมูลวาตองการเกณฑอะไรบางในการรับเขาศึกษาในแตละสาขาวชิา 

 
๔.๔  การทําบันทึกขอตกลงทางวิชาการระหวางโรงเรียนนวมินทราชินทูิศ 
       เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  กบัมหาวทิยาลัยบูรพา 

 

           ดวยโรงเรียนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สังกัดสํานกังานเขต

พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  ๒  เปนโรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ  กอต้ังเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เนื่องใน

วโรกาสสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  เจรญิพระชนมพรรษาครบ  ๖๐  พรรษา  จัดการเรียน 

การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๑-๖  มนีักเรียนจํานวน  ๒,๓๐๐  คน  ในปการศึกษา  ๒๕๕๒ 

           เพื่อเปนการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  

โรงเรียนเลง็เหน็วามหาวทิยาลัยบูรพาเปนสถาบันการศกึษาที่ประสบความสาํเร็จในดานการบรหิารจัด



 
 

-๘- 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและผลิตบัณฑิตมารับใชสังคม  เปนทีย่อมรับประจักษแกผูปกครอง  ชุมชน  

และประเทศ  การนี ้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและฝายบรหิารของโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  มีมติรวมกนัที่จะเสนอทาํบนัทกึขอตกลงทางวิชาการกบัมหาวทิยาลยับูรพา  

โดยโรงเรียนไดจัดทํารางบันทึกขอตกลงทางวชิาการ  (MOU)  เสนอใหมหาวทิยาลยัพิจารณา  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ  โดยขอใหปรับขอความในขอ ๓.๒  เปน   

“โรงเรียนนวมนิทราชินทูิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  คัดเลือกนักเรียนทีม่ีผลการเรียนดี 

และความประพฤติดี  ซึ่งอาจไดรับการสนบัสนุนการศึกษา  เปนคาหนวยกิตและคาบํารุง 

การศึกษาในคณะตาง ๆ  จากมหาวทิยาลยับูรพาได” 

 
๔.๕  หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

           สืบเนื่องจากสถานการณขาดแคลนแพทยและบุคลากรทางการแพทยของประเทศ

ไทยในปจจุบนั  ทาํใหสถาบันอุดมศึกษาจําเปนที่จะตองเรงรัดการผลติแพทยและบคุลากรทางการแพทย  

ใหเพียงพอกับความตองการสาขาวิชาเภสชัศาสตรเปนสาขาวิชาหนึง่ทีต่องเรงรัดการผลิต  ดังนั้น

มหาวิทยาลยับูรพาจงึไดมีนโยบายในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร  เพื่อใหครอบคลุมสาขาวชิา

วิทยาศาสตรสุขภาพ  โดยการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตรข้ึนในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และดําเนนิการ

จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติ

ราชการ  ๔  ป  ปการศึกษา  ๒๕๕๒ 

  วัตถุประสงคของหลักสูตรเพือ่ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ  ดังนี ้

  ๑.  มีความรูความเขาใจดานพืน้ฐานเภสชัศาสตร 

  ๒.  มีทกัษะดานบริบาลเภสัชกรรม  ซึง่เปนไปตามมาตรฐานวิชาชพี 

  ๓.  มีความสามารถในการประยุกตวทิยาการและเทคโนโลยีทางดานเภสัชศาสตรไดอยาง

ถูกตองสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของผูปวยและสังคม 

  ๔.  มีความรูความเขาใจการวางแผนงานดานสาธารณสขุ  โดยเนนยาและการคุมครอง

ผูบริโภค 

  ๕  มีความสามารถในการศกึษา  คนควา  วิจัยและเรียนรูดวยตนเอง  โดยตระหนกัวา

วิชาชพีเภสัชกรรมเปนวิชาชพีที่ตองติดตามศึกษาอยางตอเนื่อง  เพื่อสงเสริมความกาวหนาของวชิาชีพ 

 



 
 

-๙- 

  ๖.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติแหงวิชาชีพเภสัชกรรม  ความรบัผิดชอบ   

มนุษยสัมพนัธ  ความเสียสละตอผูปวย  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติและมนุษยชาติ 
  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา ๒๒๕ หนวยกิต 
   ๑.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    ๓๐  หนวยกติ 
         -  กลุมวิชาภาษา    ๑๒ 

         -  กลุมวชิามนษุยศาสตร   ๓ 

         -  กลุมวิชาสังคมศาสตร   ๓ 

         -  กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร ๔ 

         -  กลุมวิชาคอมพวิเตอร   ๓ 

         -  กลุมวิชาเลือก  (รวมวชิาทางดานสุขภาพ) ๕ 
๒.  หมวดวิชาเฉพาะดาน    ๑๘๙  หนวยกิต 
      -  วิชาแกน     ๑๔๐ 

          ๑)  วิชาเฉพาะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร  ๔๙ 

          ๒)  วิชาพืน้ฐานเฉพาะดาน   ๙๑ 

      -  วิชาเอก  ไมนอยกวา  ๔๙ 

          ๑)  วิชาเอกบังคับ    ๓๗ 

          ๒)  วิชาเอกเลือก   ๑๒ 
๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี    ๖  หนวยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

   ทั้งนี้  คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตรและรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

ในการประชมุคร้ังที่  ๓/๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๒  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  ๑.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสตูรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

  ๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (สมอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหปรับแกตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑)  หนา ๘๔  รายวชิา  ๗๙๑๒๒๒  เภสัชกรรม ๑  Pharmaceutics for I   

      ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  ใหตัดคําวา  “for”  ออก 

         (๑.๒)  หนา ๘๖  รายวชิา  ๗๙๑๓๒๑  เภสัชกรรม ๒  ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ 

      ใหเพิ่มตัว  “P”  เขาไปดวย 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
  ๔.๖  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

           คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตรและรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   

หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยจะขอเปดรับต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  จํานวนนิสิต 

ที่จะรับเขาศึกษา  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทัง้นี้  คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตรและรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   

ในการประชมุคร้ังที่  ๓/๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๒  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลกัสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 

 

 

 



 
 

-๑๑- 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒  วันองัคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒  ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชัน้ ๙ อาคาร ภปร. มหาวทิยาลยับูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 น. ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐

 

                                                                          
  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ) 

นักวชิาการศึกษา      นักวิชาการศกึษา 

           ผูบันทกึการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 

 

                  
    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        หวัหนางานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 

          ผูบันทกึการประชุม  

 

                   
       (นายพิชติร  มีพจนา)                         (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

           ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา      ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

   ผูตรวจรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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