
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่7/2554 
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
  2.  ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 
  3.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 
 4.  ดร.นฤมล  ชูชินปราการ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
5.  อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
6.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   7.  ผศ.ดร.รัชนภีรณ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
8.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
9.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 10. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 11. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 12. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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 13. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   14. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   15. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
16. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
17. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

 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. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

25. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

26. อาจารย์ชนิสรา แก้วสวรรค์   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

27. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล    
  2.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  3.  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 
  2.  ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์  อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ 
  3.  ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร  อาจารย์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  4.  อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน  อาจารย์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  5.  ผศ.ดร.อานนท์ ไชยสุริยา  รักษาการรองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
  6.  ผศ.ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข   อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
  7.  นางสาวจันทร์พร สุดจ านง ค์  นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 
  8.  นายนพดล  ใจเจริญ   นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

       ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 สรุปจ านวนการขอปิดหลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

       กองบริการการศึกษา ได้สรุปจ านวนการขอปิดหลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยสอนนอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 15 หน่วยสอน 7 คณะ 23 หลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.3 ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
     ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 

 

        ตามท่ีสภาเภสัชกรรมได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ในด้าน
การบริบาลทางเภสัชกรรม และรวมถึงเป็นแนวทางในการประเมินความรู้ความสามารถ ของบัณฑิตทาง
เภสัชศาสตร์ที่จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

      ในการนี้สภาเภสชักรรมได้ส่งประกาศสภาเภสัชกรรมดังกล่าวมาให้ เพ่ือได้ใช้
ประโยชน์จากเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศนี้ในการด าเนินการเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารที่
แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid/) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.4 การด าเนินการแยกรับจ านวนนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพร้านยาเชิงกลยุทธ์ 

 

        คณะเภสัชศาสตร์ ขอด าเนินการแยกรับจ านวนนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ร้านยาเชิงกลยุทธ์ โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 และครั้งที่ 4/2554 วันที่ 8 มิถุนายน  
พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคาร ภปร. พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยบูรพาและ
คณะเภสัชศาสตร์สามารถฟ้ืนฟูชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ และทวีศักยภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ให้โดดเด่น มีอัตลักษณ์เฉพาะ และมีมาตรฐานระดับสากล ให้สามารถมีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ศักยภาพ ไม่ด้อยกว่าคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐที่มีศักยภาพระดับน า โดยเร็ว เพื่อให้สามารถเอ้ือประโยชน์



-5- 
 
ต่องานในอนาคตของมหาวิทยาลัยบูรพาและของคณะเภสัชศาสตร์ ในการจัดการศึกษา การวิจัยและ
พัฒนา การให้บริการ การร่วมพัฒนากับสถาบันแหล่งฝึกด้านการบริบาลเภสัชกรรมและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ร่วมกันในละแวกภูมิภาคตะวันออกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชลบุรี ครอบคลุมถึงการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมบริการ
ของภูมิภาคตะวันออก ได้รวดเร็ว รุดหน้า จึงเห็นสมควรให้มีการปรับแผนแยกรับจ านวนรับนิสิต 
เภสัชศาสตร์ออกเป็นภาคส่วนต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและของวิชาชีพเภสัชกรรม ดังสรุป 
ส าหรับผู้บริหารและโครงการเต็มรูปแบบ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid/) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.5 สรุปจ านวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

      งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ขอรายงานเกี่ยวกับหลักสูตร
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา ดังต่อไปนี้ 

      1. สรุปจ านวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

      2. สรุปจ านวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 

      3. สรุปจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ที่ไม่มีการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษา 
คณะฯ ยังมิได้ด าเนินการขอปิดหลักสูตร (ข้อมูลวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ 2554) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข 3  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.6 ขอเปลี่ยนแปลงการเปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ 
     การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ จากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ 

 

     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ขอเปลี่ยนแปลงการเปิดหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 จากภาคปกติ เป็น
ภาคพิเศษ  ก าหนดด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

     ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.7 การก าหนดตัวบ่งชี้ท่ีเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมของ 
     มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2553 

 

      ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ 16 
ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน และตัวบ่งชี้ที่ 18 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  มีมติเห็นชอบ ก าหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ 
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2553 ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 และ  
สมศ. 16) “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ” 

2. ตัวบ่งชี้ที่แสดงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ตัวบ่งชี้ สมศ. 17) 
“เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเลของประชาคมอาเซียน” 

3. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จ านวน 2 ด้าน  (ตัวบ่งชี้ สมศ. 18) 
3.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
3.2 ด้านการพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน 

     ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2554  
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.8 การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

      ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าแผนยกระดับมหาวิทยาลัยบูรพาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” 
เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยาเหนือ 
ชลบุรี ได้เห็นชอบการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา คือ  
“การตรงต่อเวลา” 

     ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2554  
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2554  
      วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2554 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
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วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

       คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ 
หลักสูตรนี้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 จ าเป็นต้องปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และปรับตาม
การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาพยาบาลขององค์กรวิชาชีพ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 
  หมวดวิชาแกน      9  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    14  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/1515 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรจะต้อง
ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปีการศึกษา 2554 เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษา National Qualification Framework of Higher Education 
(NQF) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและแนวคิดวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้หลักสูตรนี้ได้
ผลิตบัณฑิตไปได้ 5 รุ่นแล้ว กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าควรปรับปรุงให้มีเนื้อหาวิชาที่เน้นความเฉพาะ
ทางด้านอาชีวอนามัย 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 
  หมวดวิชาแกน      9  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    14  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ 6607/1515 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะแพทยศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2549 เริ่มใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ซึ่งผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสม
มากขึ้น ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และทางการแพทย์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทางองค์กรวิชาชีพคือแพทยสภา มีการปรับเกณฑ์มาตรฐาน 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2554 จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 257 หน่วยกิต  
และไม่เกิน 263 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  221  หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    81  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาชีพ   136  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     4  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หนวยกิต 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-11- 
 

4.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

       คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

     1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2546 

     2.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
อาชีวอนามัย ฉบับปี พ.ศ. 2546  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 6607/1515 ลงวันที่  
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ 
 

       วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

     1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และ 
การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2554 

     2.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี  
พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่   
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.6 การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 

     ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง การจัดตั้ง 
ส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554 นั้น  ก าหนดให้รายวิชาภาษาท่ีสังกัด 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปลี่ยนมาสังกัดสถาบันภาษา จ านวน  40 รายวิชา (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ขอเข้าเป็น 
      สถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

       ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0203.051/616 ลงวันที่  
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ขอให้มหาวิทยาลัยบูรพารับวิทยาลัยในสังกัดเป็นสถาบันสมทบเพ่ิมอีก 1 แห่ง คือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเวชระเบียน และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชุมชนหรือการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 
และมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะสาธารณสุขศาสตร์พิจารณา  

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พิจารณาตามหลักการจากข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยบูรพา และได้น าเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความ
เห็นชอบในการรับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกเข้าสมทบ โดยคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ยินดีให้การสนับสนุนในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
และท่ีเกี่ยวข้อง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา และขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอรายงานผลการ
ตรวจประเมินสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้สภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.8 การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
     ณ หน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

     ตามหนังสือส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ ยล 
52106/3367 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง ขอเชิญเปิดศูนย์การศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรี  
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้พิจารณาและเห็นความส าคัญของการศึกษาในพ้ืนที่ 
ของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ยินดีที่จะเปิดศูนย์ให้การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ในภาคเรียนปลาย  
ปีการศึกษา 2554 โดยจะรับนิสิตประมาณ 40 คนต่อภาคการศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1.  การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
       ณ หน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
  2.  พิจาณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
     หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา  
2.  ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนการรับนิสิต ทั้งนี้ขอให้ค านวณจุดคุ้มทุนด้วย 
3.  ขอให้คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอรายงานผลการตรวจประเมินหน่วยสอน 
     นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือให้สภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.9 การขอปิดหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

        ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการปรับแผนการรับนิสิตและแผนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ  
ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
พ.ศ.2554 มีมติมอบหัวหน้าภาควิชาที่มีแผนการรับนิสิตเป็นศูนย์ให้ด าเนินการขอปิดหลักสูตรต่อไป นั้น 

      คณะวิทยาศาสตร์จึงขอเสนอปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
        1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
        2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542 
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        3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542 
        4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542 
โดยมีเหตุผลการปิดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
        1.  หลักสูตรไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปกีารศึกษา 2554 ตามมติของคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 12/2552 ในคราว
ประชุมวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
        2.  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ 
        3.  บางหลักสูตรไม่มีนิสิตเข้าศึกษา และบางหลักสูตรมีนิสิตจ านวนน้อยมาก 
อนึ่ง  ในหลักสูตรดังกล่าวมีนิสิตก าลังศึกษา คือ 
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) 
        1.  53910195 นางพนิดา  บุญเสถียรวงศ์ 
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) 
        1.  51811384 นางน้ าค้าง  สุขเกษ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid/) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

1. การขอปิดหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 
2. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.10 การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอนศูนย์การศึกษาจันทบุรี  
       จังหวัดจันทบุรี ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 

          วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้เสนอเรื่อง ขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
หน่วยสอนศูนย์การศึกษาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 6/2554 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
 

http://www.informatics.buu.ac.th/cid/
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

1. การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอนศูนย์การศึกษาจันทบุรี  
    จังหวัดจันทบุรี ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
2. วิทยาลัย ฯ ได้ย้ายนิสิตมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

  
  4.11 หารือแนวปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
         ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ประกอบการจบการศึกษา 
 

       คณะวิทยาศาสตร์เสนอเรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิจัย สรุปเรื่องและสาระส าคัญคือ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552   

       ข้อ 30.2.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  
และ ก 2 ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์หรอืเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลักษณะที่เป็นฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนี้ มิให้น ามา
บังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนภาคต้น ปีการศึกษา 2549  

       ข้อ 30.2.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ มิให้น ามาบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนภาคปลาย ปีการศึกษา 2546  

       และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0264/2553 เรื่องจริยธรรมการวิจัยของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
         ข้อ 3 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะท าวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ต้องยื่นแบบ
ขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย แนบท้ายประกาศนี้ ต่อคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัด เพ่ือผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่คณะหรือวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หลังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ต้องก่อนด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือท าการทดลอง ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอทราบแนวปฏิบัติในกรณีท่ีมีนิสิตมีการ
ตีพิมพ์ก่อนสอบเค้าโครงและก่อนยื่นขอจริยธรรมการวิจัย นิสิตสามารถใช้ผลงานวิจัยนั้นใช้จบการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้หรือไม่  
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ประเด็นเสนอ หารือแนวปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการจบการศึกษา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 32 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับนี้ หากมีข้อขัดข้องไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีด าเนินการได้ โดยผ่าน 
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 

  4.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2554 และได้เริ่ม
ด าเนินการใช้หลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2554 นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งให้ทางส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับทราบ และทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งให้มาปรับแก้ในส่วนของผลการเรียนรู้ ในการนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จึงมีความประสงค์ขอเพ่ิมเติมรายวิชาในส่วนของกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลเรือเข้าไปในหลักสูตรดังกล่าว
เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่
ต้องการเน้นศาสตร์ทางทะเล โดยไม่กระทบกับโครงสร้างของหลักสูตรและการด าเนินงานของหลักสูตร
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  148  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน      52  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     60  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หน่วยกิต 

ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.13 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม 
       การศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา  
       ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 

         รองอธิการบดีฝุายวิชาการ (รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม) เสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษา 
บางช่วงเวลาของปีการศึกษา ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะฯ/วิทยาลัย พิจารณาอัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม 
  การศึกษาเป็นแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูลที่งานพัฒนาหลักสูตร 

และการสอน กองบริการการศึกษา ภายในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 

  4.14 การรับนักเรียนจากโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 

         ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาต่อและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2554  
วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นชอบ 
ในหลักการและมอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา  กองบริการการศึกษาจึงขอเสนอ
วาระเข้าที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

  1. เกณฑ์การรับ  GPAX ร้อยละ 20  และ  GPA กลุ่มสาระตามท่ีคณะก าหนด 
  2. ก าหนดการรับ ตามปฏิทินการรับโครงการพิเศษอ่ืนๆ เช่น โครงการเพชรตะวันออก 

   และโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ เป็นต้น 
  3. จ านวนรับ เป็นร้อยละของนิสิตใหม่ทั้งหมด 
  4. อันดับการเลือกขอให้เลือก 1 อันดับ 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบเกณฑ์การรับ  GPAX ร้อยละ 20  และ  GPA กลุ่มสาระตามที่คณะก าหนด 
  2. ขอให้ปรับปฏิทินก าหนดการรับนิสิตให้เร็วขึ้น  
  3. จ านวนรับ ขอให้รับประมาณร้อยละ 10 ของนิสิตใหม่ 
  4. อันดับการเลือกขอให้เลือก 1 อันดับ  

 
  4.15 การรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาในระบบ 

       โควตาพิเศษ 
 

       ตามท่ีโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ขอความร่วมมือจากส่วนงานที่สามารถให้
โควตาเฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” เข้าศึกษาต่อและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 8/2554 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร 
ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นชอบในหลักการ และมอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1. เกณฑ์การรับ  GPAX ร้อยละ 20  และ  GPA กลุ่มสาระตามท่ีคณะก าหนด 
  2. ก าหนดการรับ ตามปฏิทินการรับโครงการพิเศษอ่ืนๆ เช่น โครงการเพชรตะวันออก 

   และโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ เป็นต้น 
  3. จ านวนรับ เป็นร้อยละของนิสิตใหม่ทั้งหมด 
  4. อันดับการเลือกขอให้เลือก 1 อันดับ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบเกณฑ์การรับ  GPAX ร้อยละ 20  และ  GPA กลุ่มสาระตามที่คณะก าหนด 
  2. ขอให้ปรับปฏิทินก าหนดการรับนิสิตให้เร็วขึ้น  
  3. จ านวนรับ ขอให้รับประมาณร้อยละ 5 ของนิสิตใหม่ 
  4. อันดับการเลือกขอให้เลือก 1 อันดับ 
 

4.16 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 

       วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้เสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

     1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. 2551 

     2.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. 2551 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-19- 
 
        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
4 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

4.17 ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม 
 

       หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้มีการปรับเปลี่ยนบางรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ “อาชีวอนามัย” ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ 
6/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 แล้วนั้น จากการประชุมกรรมการคณะสหเวชศาสตร์ครั้งที่ 
4/2554 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 นั้นคณะกรรมการได้มีความเห็นชอบว่าควรปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม  
1 รายวิชา จาก 682422 จุลชีพในอาหารและการตรวจวิเคราะห์ 2(1-3-2) เป็น 682422 อาหารปลอดภัย 
2(1-3-2) Food safety เพ่ือให้มีการตรวจวิเคราะห์ในอาหารที่ครอบคลุมถึงการตรวจสารพิษหรือสิ่ง
ปนเปื้อนอ่ืน ๆ ในอาหารทั้งหมด เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 8/2554 
 

        ฝุายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 8/2554 วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.2 การปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จ านวน 10 สาขาวิชา 
 

        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ขอให้สถาบันอุดมศึกษารับผู้ส าเร็จระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามหลักเกณฑ์ 
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฝุายวิชาการเสนอการปิดหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จ านวน 10 สาขาวิชา ดังนี้   
        1.  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
        2.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
        3.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
        4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ต่อเนื่อง) 
        5.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง) 
        6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) 
        7.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ต่อเนื่อง) 
        8.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
        9.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อเนื่อง) 

10. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
1.  การขอปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  จ านวน 10 สาขาวิชา 
 โดยหลักสูตรล าดับที่ 1- 9  ปิดตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 
 ส่วนล าดับที่ 10 ปิดตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 
2.  คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

                   
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


