
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่10/2554 
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
  1.  ศ.นพ.สมพล  พงศ์ไทย    ที่ปรึกษา 
       อธิการบดี 
 2.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  3.  ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  4.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  5.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 6.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
7.  นพ.วิชาญ   เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
8.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
9.  ผศ.ดร.ชล ี ไพบูลย์กิจกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   10. รศ.ดร.มณีรัตน ์ ภาคธูป    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
11. นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
12. รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 13. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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 14. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 15. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 16. ดร.มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 

 คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 17. ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   18. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   19. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
20. อาจารย์เมธินี  จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
21. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
22. ดร.พัทรพงษ์  อาสนจินดา   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  23. ผศ.ดร.วิมลรัตน ์ จตุรานนท์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

24. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

25. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

26. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

27. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

28. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

29. นายไพรินทร์  ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
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30. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

31. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

32. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 33. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 34. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  ดร.คนึงนิจ  กุโบลา  อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น. 
 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 9/2554  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 ขีดความสามารถการแข่งขันของมหาวิทยาลัยไทย ในเวทีมหาวิทยาลัยโลก 
 

       รศ.ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล รองผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กล่าวถึงขีด
ความสามารถการแข่งขันของมหาวิทยาลัยไทย ในเวทีมหาวิทยาลัยโลก ต่อที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 การเลื่อนการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 
 

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติให้เลื่อนการจัดการทดสอบ GAT/PAT จากเดิมวันที่ 8-11 ตุลาคม  
พ.ศ. 2554 เป็นวันที่ 19-20 และ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ 
อุทกภัยยังไม่คลี่คลาย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงประกาศเลื่อนการจัด 
การทดสอบ GAT/PAT เป็นระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และประกาศผลสอบในวันอังคารที่
31 มกราคม พ.ศ. 2555 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 9/2554 
      วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 9/2554 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
  
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี- 
  
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
      (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา)  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและ
ความสามารถ ดังนี้ 
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       1. สร้างเสริมสุขภาพท่ัวไป และสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       2. ป้องกันโรค ตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2539 

       3. บ าบัดโรคในช่องปากตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุม
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2539 

       4. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานได้ 
       5. มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดี

ด้านสุขภาพ 
       6. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร 
       7. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
       8. ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     104  หน่วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข (วิทย์-คณิต)  18  หน่วยกิต 
- วิชาชีพด้านสาธารณสุข      34  หน่วยกิต 
- วิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะ     52  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
29 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
      (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้จัดล าดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม ่ 
          โดยน าอาจารย์ล าดับที่ 2 ไปไว้หลังสุด 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.2  การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

        สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก  
      ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
      จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 60 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/cid)  

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
29 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 
โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
      (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา)  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและ
ความสามารถ ดังนี้ 
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       1. สร้างเสริมสุขภาพท่ัวไป และสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       2. ป้องกันโรค ตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2539 

       3. บ าบัดโรคในช่องปากตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุม
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2539 

       4. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานได้ 
       5. มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดี

ด้านสุขภาพ 
       6. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร 
       7. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
       8. ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     104  หน่วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข (วิทย์-คณิต)  18  หน่วยกิต 
- วิชาชีพด้านสาธารณสุข      34  หน่วยกิต 
- วิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะ     52  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
29 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
      (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.4  การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

        สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก  
      ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
      จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 50 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/cid)  

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
29 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 
โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
      (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา)  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและ
ความสามารถ ดังนี้ 
         1. จัดการสุขภาพชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก 
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บนพ้ืนฐานการคิดอย่างเป็นระบบ 



-9- 
 
         2. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ปฐมพยาบาล ส่งต่อผู้ป่วย ฟื้นฟูสภาพ 
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม 
         3. บริหารงานสาธารณสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       4. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในงานสาธารณสุขได้  
       5. มีทักษะในการสื่อสาร ให้สุขศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 
       6. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
         7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาพัฒนางานสาธารณสุข 
         8. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
         9. ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    103  หน่วยกิต 

- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข 16  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  54  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  33  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที ่5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
      (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.6  การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก  

      ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
      จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554  
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 50 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/cid)  

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
29 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 
โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผน 
ปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ  

       1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

       2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ในศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไปประยุกต์ใช้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

       3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และสามารถประกอบอาชีพอิสระ 

       4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   104  หน่วยกิต 
     - วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38  หน่วยกิต 
     - วิชาเอก ไม่น้อยกว่า   66  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที ่3/2554  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม  

พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้ปรับเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอ่ืน ๆ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

4.8 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
จ านวน 50 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid)  

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันจันทร์ที่  
1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 

มติ  ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  



-12- 
 

4.9 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ 
 

     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

      1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2553 
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เนื่องจากทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีอาจารย์ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ท าให้มีการรับอาจารย์ใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรให้มีความเหมาะสม เชี่ยวชาญตรงกับสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การบริหาร
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ เกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

     2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความ
ม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เนื่องจากทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มี
การรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น ท าให้มีความประสงค์ท่ีจะปรับปรุงคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเหมาะสม เชี่ยวชาญตรงกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้การ
บริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ เกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันอังคารที่  
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

4.10 การเลือกและแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ 
 

         ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ศาสตรี  เสาวคนธ์ ลาออก
จากต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และอนุมัติให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  รัศมีขวัญ ลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นั้น ซึ่งทั้งสองท่านได้รับเลือกจากคณบดีของคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งเลือก
กันเอง เป็นกรรมการสภาวิชาการ  
         กองบริการการศึกษา ขอเสนอให้ 
         1.  คณบดีของคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาเลือกคณบดี  
จ านวน 1 ท่าน เพื่อเสนอเป็นกรรมการสภาวิชาการ แทน กรรมการที่ว่างลง 



-13- 
 
         2.  คณบดีของคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะโลจิสติกส์  
คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะอัญมณี พิจารณาเลือกคณบดี จ านวน 1 ท่าน เพื่อเสนอเป็นกรรมการสภาวิชาการ แทนกรรมการ
ที่ว่างลง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากคณบดี ทั้ง 2 กลุ่มสาขาวิชา 

 
มติ  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการเลือกกรรมการสภาวิชาการดังกล่าว ในวันที่ 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903  อาคาร ภปร.   

ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณบดี มีดังนี้ 
   1. ผู้แทนคณบดี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้แก่ “คณบดีคณะเภสัชศาสตร์”   

2. ผู้แทนคณบดี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  
  “คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล”   
 

4.11  เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
        ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ 
        มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) 
 

        สืบเนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0462/2554 เรื่อง การรับสมัคร 
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา 2555  (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0461/2554   
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา   
ประจ าปีการศึกษา 2555  (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) (ตามปฏิทิน เอกสารหมายเลข 1)  

        ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0589/2554 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับ 
สมัครคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภท 
รับตรงทั่วประเทศมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) (ตามเอกสารหมายเลข 2) 

        เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศ 
เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 ระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือเป็นการผ่อน
คลายให้กับนักเรยีนที่ตกอยู่ในสถานการณ์น้ าท่วม นั้น 

        เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 1 เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดดังกล่าว 
กองบริการการศึกษาจึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) ดังนี้ 
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เดิม 
วัน / เดือน / ป ี (คร้ังที่  1) 

ใหม่ 
วัน / เดือน / ป ี (คร้ังที่  1) 

การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  ครั้งที่  1 
1)  GPAX  (5  ภาคเรียน)               ร้อยละ  20 
2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT            ร้อยละ  80 
3)  สอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย    ผ่าน/ไม่ผา่น 

 

การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  ครั้งที่  1 
1)  GPAX  (5  ภาคเรียน)               ร้อยละ  20 
2)  GPA  กลุ่มสาระ                       ร้อยละ  80 
3)  สอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย    ผ่าน/ไม่ผา่น 

 
 

ประเด็นเสนอ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   
       ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรง 
       ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ 
 
  4.12  โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ 
    

          โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตทาง
การเกษตรยุคใหม่ให้มีความพร้อมที่จะออกมาเป็นเกษตรกรชั้นน าของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี โดยผ่านจากทายาทบุตรหลานของเกษตรกรที่ได้เข้ามาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้าน
เกษตรจากมหาวิทยาลัย ดังนั้นโครงการนี้จะด าเนินงานโดยเปิดโควตารับจ านวนทายาทเกษตรผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาจ านวน 20 คน 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ 
 

มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
   1.1 ขอให้ก าหนดเงื่อนไขการรับนิสิตให้ชัดเจน 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.13  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
 

        คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บางคนได้ลาออกไป และลาศึกษาต่อ 

        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันอังคารที่  
20 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะฯ กลับไปพิจารณาทบทวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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4.14  การขอปิดหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเรื่อง ขอปิดหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
        1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน มีเหตุผลในการขอปิด

หลักสูตรคือ เป็นไปตามประกาศของครุสภา 
        2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีเหตุผลใน

การขอปิดหลักสูตรคือ เป็นไปตามประกาศของครุสภา 
        3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ ไมเ่ป็นไปตาม มคอ.1 
        4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ ไม่มีผู้สมัครเรียน 
        5. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มีเหตุผลในการ

ขอปิดหลักสูตรคือ ไม่มีกรรมการประจ าหลักสูตร 
        6. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว มีเหตุผลในการ

ขอปิดหลักสูตรคือ เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ 
        7. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาครุศึกษา มีเหตุผลในการขอปิด

หลักสูตรคือ เสร็จสิ้นโครงการความร่วมมือ 
        8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา  

มีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ 
        ทั้งนี้ นิสิตที่ศึกษา ทั้ง 8 หลักสูตรดังกล่าวได้ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด และ 

จะขอปิดตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป  
        คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติเห็นชอบในการปิดหลักสูตรดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  
     1.1 ขอให้เพิ่มเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร โดยท าแยกแต่ละหลักสูตร 

   1.2 ขอให้ปรับเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาการสอนนอกระบบ 

  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณต่อไป 
 
  4.15 การพิจารณาเงินอุดหนุนภาคปกติให้คณะ/วิทยาลัย 
 

                   ตามค าสั่งที่ 2337/2554  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงิน
อุดหนุนภาคปกติให้คณะ/วิทยาลัย แล้วนั้น คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันจันทร์ที่ 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 มีมติดังนี้ 
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                   1.  รายวชิาบรรยาย ให้เจ้าของนิสิตตัดโอนเงินให้กับคณะที่ให้บริการ   

  1.1  ค่าสอน ค่าคุมสอบ อัตรา 250 บาท/ชั่วโมง 
     1.2  ค่าผู้ช่วยคุมสอบ  อัตรา 200 บาท/ชั่วโมง            

                  2.  รายวชิาปฏิบัติการ  ให้เจ้าของนิสิตตัดโอนเงินให้กับคณะที่ให้บริการ  
  2.1  ค่าสอน ค่าคุมสอบ อัตรา 250 บาท/ชั่วโมง 

     2.2  ค่าผู้ช่วยคุมสอบ  อัตรา 200 บาท/ชั่วโมง    
     2.3  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ร้อยละ 75 ของอัตราภาคพิเศษ  
        ส าหรับคณะสหเวชศาสตร์ ให้คิดค่าวัสดุสิ้นเปลือง ร้อยละ 75 ของอัตรา ตามตารางต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
680201 Systemic gross anatomy I 10,850 
680202  Systemic gross anatomy II 3,190 

680204  Neurobiology 670 

680205 Human microanatomy 150 

680215 Medical physiology I 640 

680216  Medical physiology II 680 

680323  Medical immunology 2,550 

680331 Parasitology 3,080 

680332 Medical microbiology 4,130 

680341 General pathology 1,090 

680342  Systemic pathology 250 

680102 Basic human anatomy laboratory 250 

680103 Human anatomy 330 
680111 Human physiology for nursing 400 
680211 Human physiology for health sciences 400 
680212   Human physiology for sport science 350 
80217 Human physiology for doctor of pharmacy I 680 
680218 Human physiology for doctor of pharmacy II 600 

 
                  3.  ให้ทดลองใช้ ตั้งแต่ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2554  เป็นเวลา 1 ภาคเรียนก่อน 
 
ประเด็นเสนอ    เพ่ือพิจารณาเงินอุดหนุนภาคปกติให้คณะ/วิทยาลัย 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ 
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4.16 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะสหเวชศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

       1. เนื่องจากสภาวิชาชีพกายภาพบ าบัดได้ก าหนดร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขากายภาพบ าบัด 
         2. ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  145  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    109  หน่วยกิต 

- วิชาแกน   36  หน่วยกิต 
- วิชาเอก   73  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเลขที่ ศธ 6622/ 727-735 ลงวันพุธที่  
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
      1.1 ขอให้พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหลือ 5 ท่าน 
      1.2 ขอให้ปรับ Mapping รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นของ 

          คณะวิทยาศาสตร์  
      1.3 หน้า 14 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ ขอให้ระบุรายวิชาให้ครบทั้ง 25 รายวิชา 
      1.4 ขอให้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 11/2554 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 11/2554 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  5.2 การซ่อมบ ารุงห้องเรียนอาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 
 

        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์) ติดตามความคืบหน้า 
ในการซ่อมบ ารุงห้องเรียนอาคาร 60 พรรษา มหาราชินี ส าหรับใช้เป็นห้องจัดการเรียนการสอน ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2554 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาติดตามการซ่อมบ ารุงห้องเรียนอาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบฝ่ายวิชาการติดตามการซ่อมบ ารุงห้องเรียนอาคาร 60 พรรษา  
มหาราชินีที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 
  5.3 การประชาสัมพันธ์ห้องเรียน 
 

        รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นพ.วรรณะ  อูนากูล) ประชาสัมสัมพันธ์
ห้องเรียนอาคารคณะแพทยศาสตร์มีห้องประชุมขนาดจุ 250 คน และห้องเรียนขนาดจุ 80 คน จ านวน 2 ห้อง 
และรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (ผศ.ดร.สุรางคนา  ธรรมลิขิต) ประชาสัมพันธ์
ห้องเรียนอาคารส านักคอมพิวเตอร์ ห้อง 109  ส าหรับผู้ที่สนใจขอใช้ห้องสามารถติดต่อไปที่ทั้งสองคณะ
ทั้งนี้ขอให้ท าตามระเบียบการขอใช้ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 
 

                   
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

        
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


