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ผู้มาประชุม 
 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  2.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 3.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
4.  นพ.วิชาญ   เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
5.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

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

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   7.  รศ.พิริยา  ศุภศรี    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
8.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
9.  รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 10. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 11. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 12. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 13. อาจารย์กร  ลาวัง    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
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 14. ดร.คนึงนิจ  กุโบลา    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   15. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   16. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
17. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18. ผศ.ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. อาจารย์สมาน สรรพศรี    กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  20. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

21. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

22. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

23. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

24. ดร.กุมุทินี  เจริญรัตน์   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

25. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

26. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

27. รศ.ดร.เสร ี  ชัดแช้ม    กรรมการ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  28. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

29. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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 30. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 31. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล)  
  2.  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  3.  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  4.  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  อาจารย์อนุพงษ์ สอดสี  อาจารย์สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  2.  อาจารย์วรัญญา จุนอุทัย   อาจารย์สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  3.  อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม  อาจารย์สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  4.  อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  5.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  6.  ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  7.  ผศ.ดร.อุษา  เชื้อหอม  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
  8.  ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
  9.  ผศ.ดร.พรชัย  จูลเมตต ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
  10. รศ.ดร.วรรณ ี เดียวอิศเรศ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2554  
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 การซ่อมบ ารุงห้องเรียนอาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 
 

      ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ดร.เจริญ  ชินวานิชย์เจรญิ) แจ้งเรื่อง การซ่อมบ ารุง
ห้องเรียนอาคาร 60 พรรษา มหาราชินี แบบแปลนการซ่อมบ ารุงห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มซ่อม
ในช่วงปิดเทอมประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2555 เนื่องจากต้องมีการท าพ้ืนใหม่ จะท าให้ส่งเสียง
ดังรบกวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.3 ผลการประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 

 

       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ท าหนังสือที่  
ศธ 0505(1) 14489 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เรื่อง ผลการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 เนื่องจากภาวะวิกฤตอุทกภัยในหลายภูมิภาคของประเทศท าให้เกิดความ
เสียหายทางกายภาพแก่สถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากทั้งด้านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จ านวน  
71 แห่ง ซึ่งมีที่ตั้งหลักอยู่ในเขต 23 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบระดับมากตามมติคณะรัฐมนตรีร่วมประชุม
หารือเพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  
เวลา 13.30-15.50 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สรุปผลจากมติที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 การจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ 
     ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพครูของส านักบริหารงานคณะกรรมการ 
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

     ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ไดส้่งหนังสือที่ ศธ 5103.1/5531  
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554  

     ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้ท าความร่วมมือกับส านักบริหารงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาตามโครงการพัฒนา
มาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน และได้
เสนอรายละเอียดข้อมูลมายังส านักเลขาธิการคุรุสภาเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง นั้น 
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       คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 14/2554 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยบูรพา และแจ้งข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จ านวน 99 คน โดยจัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน ได้แก่ 2/2554, 1/2555 และ 2/2555 ในระบบ
ทวิภาค โดยภาคเรียนที่ 2/2554 เรียนความรู้วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2555 และ 2/2555 เรียนความรู้
วิชาชีพครูพร้อมกับปฏิบัติการสอน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

     ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับโครงสร้างส่วนงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน จึงเห็นควรให้มี
การปรับปรุงคณะกรรมการบริหารวิชาการให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

     ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2554 
      วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 10/2554 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2554 
 
มติ  ที่ประชุมขอปรับ วาระที่ 4.15 การพิจารณาเงินอุดหนุนภาคปกติให้คณะ/วิทยาลัย 

หน้า 16 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง รหัสวิชา 680211 Human physiology for health science  
ปรับจาก 800  เป็น  400 

 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

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

 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา)  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและ
ความสามารถ ดังนี้ 

     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 
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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 านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.2  การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

        สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก  
      ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
      จังหวัดยะลา สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 50 คน (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid)  

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

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

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
     (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา)  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและ
ความสามารถ ดังนี้ 

     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. มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร 
     7. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
     8. ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     104  หน่วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข (วิทย์-คณิต)  18  หน่วยกิต 
- วิชาชีพสาธารณสุข      34  หน่วยกิต 
- วิชาชีพเฉพาะ       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 านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.4  การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

        สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก  
      ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
      จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรงั สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 50 คน (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid)  

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

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

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
     (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและ
ความสามารถ ดังนี้ 

     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. มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร 
     7. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
     8. ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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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 านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.6  การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
        สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก 

      ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
      จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 50 คน (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบhttp://www.informatics.buu.ac.th/cid)  

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

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

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
     (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและ
ความสามารถ ดังนี้ 
         1. จัดการสุขภาพชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก 
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ 
         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. ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    103  หน่วยกิต 

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

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
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(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 านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.8  การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก  

      ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
      จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554  
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรงั สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 50 คน (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ 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 านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 
โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.9 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
      (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา)  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและ
ความสามารถ ดังนี้ 
         1. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการสุขภาพ
ชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก บนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ 
         2. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ปฐมพยาบาล ส่งต่อผู้ป่วย ฟื้นฟูสภาพ 
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม 
         3. บริหารงานสาธารณสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       4. มีทักษะในการสื่อสาร ให้สุขศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 
       5. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในงานสาธารณสุขได้  
       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 ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
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 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 านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.10  การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สถาบันพระบรมราชชนก  

      ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
      จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554  
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน 50 คน (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ 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 านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 
โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.11 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

       คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้เสนอ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผน 
ปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เพ่ือสร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวง
สาธารณสุข สาขาการแพทย์แผนไทย และเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

        1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม 
        2.  สามารถใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชนได้  
        3.  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ

วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 
        4.  มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

การศึกษาต่อเนื่องและการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
        5.  สามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์แผน

ไทยกับวิชาการแขนงต่างๆในการประกอบเวชปฏิบัติ และการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
        6.  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    99  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  50  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ   49  หน่วยกิต 

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที ่4/2554  เมื่อวันพุธที่ 24 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.  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.12 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
       สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

        คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 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 4/2554  เมื่อวันพุธที่  
24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 4.13  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

        1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

        2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิด และประยุกต์ใช้หลักการทางรัฐศาสตร์  
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการได้ 

        3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเข้าใจปัญหาเชิงบูรณาการ และเท่าทันกระแส 
โลกาภิวัตน์ มีธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมในสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์)  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

   -  ดุษฎีนิพนธ์   48  หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 (ส าเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา และท าดุษฎีนิพนธ์) ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
   -  วิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ   12  หน่วยกิต 
   -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
   -  ดุษฎีนิพนธ์   36  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่ออังคารที่ 22 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.14 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2554  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา
แบบ 1.1 จ านวน 2 คน และ แบบ 2.1 จ านวน 18 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่ออังคารที่  
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
หลักสูตรใหม่หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการขยายตัวของสถานประกอบการ/ นิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนและมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบางส่วน รวมทั้งเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบาย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตท่ีเกี่ยวข้องและสามารถแก้ไขปัญหางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อไป 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 
  - วิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ   26  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   4  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 
 แผน ข 

 - วิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
 - วิชาบังคับ   26  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต 
 - งานค้นคว้าอิสระ    6  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน  

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

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.16 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรคือ ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ยิ่งกว่านั้นก็เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติก าหนด ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด 
 แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 36 หน่วยกิต 
  - วิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
  - วิชาแกน   15  หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับเฉพาะสาขา    9  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 
 แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 - วิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
  - วิชาแกน   15  หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับเฉพาะสาขา    9  หน่วยกิต 

 - วิชาค้นคว้าอิสระ    6  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก     3  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 1.  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.17 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
       (วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
       ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

       คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 (วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียง
กันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนี้อยู่แล้ว ต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จึงได้
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเพิ่มอัตลักษณ์ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ได้แก่ พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ มีทักษะในการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและสามารถท าวิจัยหรือร่วมท าวิจัยทางสุขภาพเบื้องต้นได้ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  144  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ    108  หน่วยกิต 

- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 28  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ  80  หน่วยกิต 

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/ ว 2328 ลงวันพฤหัสบดีที่  
1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

     (วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
     ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา) 
2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.18 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
       ฉบับปี พ.ศ. 2552 

 

        คณะสหเวชศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

        1.  ขอเพ่ิมรายวิชา ในหมวดวิชาโท กลุ่มวิชาเซลล์วิทยา เพื่อเพ่ิมรายวิชาเลือก
ให้กับนิสิตในการเลือกเรียน ดังนี้ 

   1) 681309 เซลล์วิทยาของระบบนรีเวชวิทยา  4(3-3-6) 
   2) 681300  เซลล์วิทยาของระบบอ่ืน ๆ  4(3-3-6) 
   ทั้งนี้การเพ่ิมรายวิชาดังกล่าวไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร  

       2.  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา 680294 ปฏิบัติการชีวเคมี 
ส าหรับสหเวชศาสตร์ 1(0-3-1) จากเดมิ  Medical Biochemistry laboratory เป็น Biochemistry 
Laboratory for Allied Health Sciences เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อรายวิชาในภาษาไทย (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ) 

      ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  ฉบับปี พ.ศ. 2552 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 4.19 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์  
จ านวน 15 หลักสูตร ดังนี้ 
         1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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         11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
         14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 
         15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

      ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.20 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
       ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา  
       (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 
 

       ตามท่ีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้ส่งหนังสือที่ ศธ 6604.1/ 1074  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เรื่อง ขอเสนอชื่อปริญญา เพ่ือจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

       ในการนี้ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ 
  ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.21 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
 

       ฝ่ายวิชาการขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอถอนวาระ 
 

4.22 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

 

       ฝ่ายวิชาการขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอถอนวาระ 

 
4.23 แนวทางการจัดส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

        ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งจะต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3 และ มคอ. 5) และจัดส่งให้กับคณะที่มีนิสิตมาลงทะเบียนเรียนกับคณะเจ้าของวิชา  
คณะศึกษาศาสตร์จึงได้เสนอเรื่อง แนวทางการจัดส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
เพ่ือให้การจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ. 5 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา แนวทางการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ. 5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้จัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ืออัพโหลดข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5  

ไว้ในระบบ  ภายในสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 
 
4.24 เพิ่มช่ือวารสารเพื่อใช้ส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

        คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอเพ่ิมชื่อวารสารเพื่อใช้ส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยประธานกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ มีความ
ประสงค์ขอเพ่ิมชื่อวารสาร “African Journal of Microbiology Research” ISSN 1996-0808 ที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล SCImago Journal & Country Rank (Q3 และ Q4 ในกลุ่มสาขา (Subject Category) 
Infectious Diseases และ Microbiology) และฐานข้อมูล ISI โดยมี Impact Factor = 0.407 เพ่ือใช้
ส าเร็จการศึกษา ของนิสิตในหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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      ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมคร้ังที่ 11/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา เพ่ิมชื่อวารสารเพ่ือใช้ส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ เนื่องจากรายชื่อวารสารดังกล่าวมีอยู่ในฐานข้อมูล 

SCImago Journal & Country Rank (Q3 และ Q4 ในกลุ่มสาขา (Subject 
Category) Infectious Diseases และ Microbiology) และฐานข้อมูล ISI ดังนั้นจึงใช้ 
ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ 
 
4.25 การจัดการศึกษาและการด าเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นสูง ฯ 
 

       ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 2711/ 2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ นั้น คณะกรรมการได้ด าเนินการพิจารณาจัดท า 
ร่าง ข้อบังคับและประกาศ ฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับและ
ประกาศ ฯให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

       1.  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัย
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2555 

       2.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัย
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ ศรีราชา พ.ศ. 2555 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับ 
     สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การ 
     ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และพิจารณาในข้อ 13 
2.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับ 
     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ ศรีราชา พ.ศ. 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ แจ้งชื่อสถานศึกษาชั้นสูงที่จัดการศึกษา 
  ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนที่จะจัดท าประกาศฉบับนี้ และแนบเอกสารการลงนามความมือ 
  มาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา   
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4.26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

       คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผน 
ปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้  

       1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ สามารถสังเคราะห์หรือวิเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ  
เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม 

       3.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและการด ารงตน 
ในสังคม พร้อมเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ       93  หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะด้าน (วิชาแกน)  49 หน่วยกิต 
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 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 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.27 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 

        คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา
จ านวน 50 คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554  เมื่อวันศุกร์ที่  
2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.28 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑก์ารจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
ของสภาการพยาบาล ได้แก่ ลดจ านวนหน่วยกิตเป็นไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต ตลอดจนเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก 
“การผดุงครรภ์ขั้นสูง” เป็น “การผดุงครรภ์” 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 
  - วิชาบังคับ   21  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/ว 1515 ลงวันพฤหัสบดีที่  

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 
  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.29 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องด้วย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”  
โดยก าหนดการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งทางด้านความรู้ กอรปด้วยคุณธรรม จริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางการพยาบาล
ผู้สูงอายุ จึงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ในเชิงวิชาชีพ
และมีความเป็นสากล เสริมสร้างผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารภาษาอ่ืนได้มากกว่า 1 
ภาษา รู้จักตัดสินใจในการแก้ปัญหา ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย
เป็นรายบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัวและชุมชน สร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีศักยภาพสูงสุดตามความเหมาะสม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 
  - หมวดวิชาแกน     9  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะ  12  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/ว 1515 ลงวันพฤหัสบดีที่  

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.30 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

        คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ระดับนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และสภาการพยาบาล 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 
  - วิชาบังคับ   21  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/ว 1515 ลงวันพฤหัสบดีที่  

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้เพิ่มหลักสูตรในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษไว้ในเล่มด้วย 
 2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-30- 
 

4.31 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

        คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและรองรับนโยบายของ
ประเทศในการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาและศูนย์การแพทย์นานาชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 
  -  ดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 

   - วิชาแกน     14 หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต   
   - ดุษฎีนิพนธ์     36 หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/ว 195 ลงวันพฤหัสบดีที่  
8 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
    1.1 ขอให้เพิ่มหลักสูตรในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษไว้ในเล่มด้วย 
 2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2555 ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30  น. 
 
 

                     
         (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)      (ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

            ผู้บันทึกการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 
 
 


