
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๔/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.บัลลังก์   เนืองแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.นฤมล   อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. อาจารย์วชิราภรณ์  ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๗. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๘. อาจารย์ปิยธิดา บุษดาค า   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๙. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย  รัตนเศรษฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๓๐. อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
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 ๓๒. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ  
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๔. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๖. นายพิชญพงศ์ คีรเีดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๗. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางนพมาส เครือสุวรรณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ 
        สาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
 ๒. นางสิริอร  พันธ์โสดา  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ 
        สาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
 ๓. นางสาวชลิยา ใจเย็น   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. นางสาววรัมพา  สุวรรณรัตน์  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๕. นางสาวศศิชญา แก่นสาร   คณะศึกษาศาสตร์ 
  

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐      น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ การจัดท า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  ตามท่ีคณะ/วิทยาลัยได้เสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ฝ่ายวชิาการได้เสนอเรื่องดังกล่าว 
เข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
  ๑. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ๓. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ในการนี้ฝ่ายวิชาการจึงขอให้แต่ละส่วนงานที่ยังไม่ได้จัดส่งประกาศฯ ด าเนินการจัดส่ง
ประกาศฯ เพ่ือที่ฝ่ายวิชาการจะได้ด าเนินการจัดท าเป็นประกาศฉบับรวมและเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๓ แนวทางการน าเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบ 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับอุดมศึกษา 
 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ ว ๔๖๐ 
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการน าเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ความว่า 
ตามท่ีได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. ๒) ที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อย ๕ ด้าน และเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์การสอน 
การวัดและการประเมินผล โดยให้มีแผนกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
รายวิชาต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล นั้น  
  เพ่ือเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการพัฒนารูปแบบการเขียนผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดของการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
ดังกล่าวสู่รายวิชา โดยยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมือ่วันที่  
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และ 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาได้ตามแนวทางต่อไปนี้ 
  แนวทางท่ี ๑ เป็นแนวทางเดิมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการมาแล้ว กล่าวคือ 
ก าหนดผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และท่ีอ้างอิงเชื่อมโยง
ได้กับผลการรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หรือตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
(มคอ. ๑) และน าผลการเรียนรู้ดังกล่าวไปจัดท าแผนกระจายความรับผิดชอบกับรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
โดยตรง หรือ 
  แนวทางท่ี ๒ ก าหนดผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และน าผลการเรียนรู้ดังกล่าวไปจัดท าแผนกระจายความรับผิดชอบกับรายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตร และต้องมีการชี้แจงหรือจัดท าตารางเพ่ิมเติมให้เห็นว่า ผลการเรียนรู้ที่จัดท าข้ึนนั้นมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงหรืออ้างอิงได้รับผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหรือตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ. ๑) 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีทางเลือกในการน าเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และ 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในสถาบันหรือเพ่ือรับรองการประเมิน
ตามมาตรฐานสากลต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ แนวปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียดและรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาและ 
 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร  
แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ แนวปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียดและ
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 (๑)  จัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. ๓ และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๔ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ร่วมสอนเป็นผู้จัดท าแบบ 
มคอ. ๓  และ มคอ. ๔ เสนอต่อภาควิชาและคณะหรือหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ โดยบันทึกในระบบ
ออนไลน์ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
 



-๖- 

 (๒)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. ๕ และรายงานผล 
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. ๖ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ร่วมสอน
เป็นผู้จัดท าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยบันทึกในระบบออนไลน์ ภายใน ๓๐ วัน หลังจาก 
วันปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 
 (๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารแบบ มคอ. ๗ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ประจ าคณะ และให้บันทึกในระบบออนไลน์ แล้วแจ้งกองบริการการศึกษา ภายใน ๖๐ วัน 
หลังจากสิ้นปีการศึกษาตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 
 (๔)  คณะต้องจัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าผลการประเมิน มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ มาวิเคราะห์ 
 (๕)  ให้กองบริการการศึกษาท าหน้าที่ประสาน ตรวจสอบ และด าเนินการ ดังนี้ 
  (ก)  แจ้งคณะที่มีรายวิชาเพ่ือด าเนินการจัดท า มคอ. ๓ มคอ. ๔ มคอ. ๕ มคอ. ๖  
และ มคอ. ๗ ตามประกาศฉบับนี้ 
 (ข)  จัดเก็บและปรับปรุงระบบข้อมูลรายละเอียดและรายงานผลการด าเนินการ 
ของรายวิชาและหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ 
 (๖)  การติดตามการด าเนินการ 
 (ก)  กรณีทีค่ณะไม่ด าเนินการตาม ข้อ ๖ (๑) และข้อ ๖ (๒) กองบริการการศึกษา
จะมีหนังสือเตือนไปที่ส่วนงาน ภายในสัปดาห์แรกหลังเปิดภาคการศึกษา และให้ถือเป็นการบกพร่องในการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ 
 (ข)  กรณีที่คณะไม่ด าเนินการตาม ข้อ ๖ (๓) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้กองบริการการศึกษาแจ้งคณะให้ด าเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 (ค)  หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบพบว่าการจัดท า มคอ. ๓ - ๗ ไม่เป็นไปตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ให้กองบริการการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ให้ปรับปรุง แก้ไข หรือปิดหลักสูตรตามที่เห็นสมควร 
 
 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 

 ๑.๕  กลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดทิศทางและต าแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาใหม่ 
  ให้สอดคล้องต้องกันกับแผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐  
  ในบริบทศตวรรษที่ ๒๑ 
 

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกลุ่มยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดทิศทางและต าแหน่ง
ของสถาบันอุดมศึกษาใหม่ให้สอดคล้องต้องกันกับแผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ 
ในบริบทศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้แต่ละส่วนงานพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทของ  
แต่ละส่วนงาน โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

๑.  กลุ่ม ก. วิทยาลัยชุมชน (Community College) 
๒.  กลุ่ม ข. สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น หรือมหาวิทยาลัยชุมชน  

 (Community University) 
๓.  กลุ่ม ค. สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง (Specialized University) 
๔.  กลุ่ม ง. สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิต หรือมหาวิทยาลัยการสอน 

     (Teaching Focused University) 
๕.  กลุ่ม จ. สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิจัยขั้นสูง หรือมหาวิทยาลัยวิจัย 

 (Research Focused University) 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 โดยให้แต่ละส่วนงานกลับไปพิจารณาเลือกกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเลือก 
กลุ่มสถาบันฯแล้ว ให้ระบุเหตุผลของการเลือกด้วย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ที่ ๓/๒๕๖๐ 



-๘- 

 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
                 (โครงการเพชรตะวันออก)  
 

  ตามท่ีกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้เสนอเรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๓/๒๕๖๐ วันที่อังคารที่ 
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้ส่งข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในการรับบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยขอให้พิจารณาทบทวนเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ 
เพชรตะวันออก ให้สามารถรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนได้มากข้ึน ทั้งนี้ กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาขอให้ข้อมูลดังนี้ 
  โครงการเพชรตะวันออก เป็นโครงการที่ให้ผู้ที่มีผลการเรียนดีสมัครโดยไม่ต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก ซึ่งแต่เดิมผู้ที่สมัครจะต้องมีผลการเรียน ๔ ภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย 
สะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ๙๕ ขึ้นไป แต่มหาวิทยาลัยได้ปรับลดเกณฑ์ค่าต าแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ลงเป็น ๘๕ ขึ้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากขึ้น (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ) 
  ค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ คือ ข้อมูลที่ใช้วัดความสามารถของนักเรียน โดยค่าต าแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์จะเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก และสามารถบอกถึงล าดับที่ของนักเรียนในชั้นปีนั้น ๆ ว่าอยู่
ล าดับที่เท่าไหร่ของโรงเรียน 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สมัคร แบ่งตามช่วงของต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ได้ ดังนี้ 
    เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๕-๙๐  จ านวน ๖๑๘ คน 
    เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๑-๙๕  จ านวน ๕๕๓ คน 
    เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๖-๑๐๐ จ านวน ๔๘๔ คน 
  

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

๑. เห็นชอบ เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
(โครงการเพชรตะวันออก) โดยผู้สมัครโครงการเพชรตะวันออกไม่ต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  

๒. ขอให้ปรับเกณฑ์ที่ใช้ในการรับสมัคร จาก “ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า  
๓.๐๐ และต่าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป” เป็น “ต่าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ 
ตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป” 

๓. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 



-๙- 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

  สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก โดยมีเหตุผล 
ในการปรับปรุง คือ เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน เปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่  
ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี รวมทั้งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน  
ซึ่งสาขาวิชาเวชระเบียนไม่ได้เป็นสาขาย่อยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ นี้ 
ประกอบกับภาควิชาเวชระเบียน ได้ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามการรับรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาและ 
หัวหน้างาน และน าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตมา 
พิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
   ๑.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ๑๒   หน่วยกิต 
   ๒.) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต  ๔  หน่วยกิต 
   ๓.) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบ  ๗  หน่วยกิต 
    ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      
   ๔.) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   ๔  หน่วยกิต 
   ๕.) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๓ หน่วยกิต 

   ๑.) หมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๙ หน่วยกิต 
     ๑.๑) กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ ๑๘ หน่วยกิต 
      คณิตศาสตร์  
     ๑.๒) กลุ่มวชิาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ๒๑ หน่วยกิต 



-๑๐- 

   ๒) หมวดวิชาชีพเวชระเบียน ๖๔ หน่วยกิต 
     ๒.๑) กลุ่มวิชาด้านเวชระเบียน   ๙ หน่วยกิต 
     ๒.๒) กลุ่มวิชาด้านรหัสทางการแพทย์     ๑๒  หน่วยกิต 
     ๒.๓) กลุ่มวิชาด้านสถิติและการจัดการ   ๙  หน่วยกิต 
      ข้อมูลสุขภาพ    
     ๒.๔) กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑๒    หน่วยกิต 
      และการสื่อสาร  
     ๒.๕) กลุ่มวิชาวิจัยและโครงงานพัฒนา      ๗     หน่วยกิต 
      ด้านเวชระเบียน   
     ๒.๖) กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์ ๑๕     หน่วยกิต 
     วิชาชีพ   
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
  สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
   กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
   ให้ตัดจ านวนผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๔ ออก 



-๑๑- 

  ๑.๒ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   ให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association  
   (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
   ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๑.๓ ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ให้สอดคล้องกับ 
   เล่มหลักสูตร 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรการแพทย์แผนไทย 
ประยุกต์บัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ตามที่คณะการแพทย์ 
แผนไทยอภัยภูเบศร ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ 
แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้เริ่มใช้ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เมื่อวันที่ ๓-๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้มาตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมิน 
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และ 
เสนอให้ปรับปรุงผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยแต่เดิมการจัดท าผลการเรียนรู้ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตใช้หลักการบูรณาการระหว่าง 
ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพาและผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก้ไขใหม่โดยไม่ให้มีการปรับเปลี่ยน 
ผลการเรียนรู้ให้ต่างจากที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ก าหนดไว้ ส่วนการเรียงล าดับข้อของผลการเรียนรู้นั้น จะเรียงของมหาวิทยาลัยบูรพาหรือของมาตรฐานวิชาชีพ 
ก่อนก็ได้ และให้คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จัดท าตารางเทียบผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
กับของมาตรฐานวิชาชีพ เสนอคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๒- 

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเหตุผล 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ นายชัยภัทร  หลวงแนม คงเดิม 
  ล าดับที่ ๒ เปลี่ยนจาก นางสาววรัทยา  รัตนธรรมธาดา เปน็ นางอรพินธุ์  เพียรรุ่งเรือง  
    เนื่องจาก นางสาววรัทยา  รัตนธรรมธาดา ย้ายไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงาน 
    บริการสุขภาพอ่ืน 
  ล าดับที่ ๓ นางสาวพัสตราภรณ์  พยัคฆภาพ คงเดิม 
  ล าดับที่ ๔ นายศักดา ไชยวงค์ คงเดิม 
  ล าดับที่ ๕ นายพงศ์พิษณุ บุญดา คงเดิม 
  ล าดับที่ ๖ ยกเลิกล าดับที่ ๖ นายภัทรพล มากมี เนื่องจาก นายภัทรพล มากมี  
    ลาออกจากราชการในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แล้ว 
 
 



-๑๓- 

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

  จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีเหตุผล 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 ล าดับที่ ๑ จากนายอาจินต์ สงทับ เป็น นางสาวบุปผา  รักษานาม เนื่องจากนายอาจินต์  
   สงทับ ลาออกจากราชการ   
 ล าดับที่ ๒ นายพยงค์ เทพอักษร เป็น  นางสาวกาญจนชญา ศิริโชติ เนื่องจากนายพยงค์  
   เทพอักษร ลาศึกษาต่อหลังปริญญาเอก  
 ล าดับที่ ๓ จากนายวัฒนา แป้นน้อย เป็น นางสาวสิริมา วังพยอม เนื่องจากนายวัฒนา  
   แป้นน้อย ลาออกจากราชการ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ล าดับที่ ๔ คงเดิม 
 ล าดับที่ ๕ จากนางจันทิมา ลิ่มหัน เป็น นางสาวบุญแทน กิ่งสายหยุด เนื่องจากนางจนัทิมา   
   ลิ่มหัน เตรียมลาออกจากราชการในเดือนตุลาคม 2560  

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แล้ว 



-๑๔- 

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
 จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี โดยมีเหตุผล 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 ล าดับที่ ๑ จาก นายคณิศร พากเพียร เป็น นางอุมาพร รุ่งรัศมีทวีมานะ  
  เนื่องจากนายคณิศร พากเพียร ลาออกจากราชการ 

 ล าดับที่ ๒ จาก นายจีระทีปต์ ใจดี เป็น นางน้ าเพชร ตั้งยิ่งยง เนื่องจากนายจีระทีปต์  
  ใจดี ลาออกจากราชการและลาศึกษาต่อ 

 ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวอุรารัช บูรณะคงคาตรี เป็น นายสมพร แก้วทอง 
  เนื่องจากนางสาวอุรารัช บูรณะคงคาตรี ย้ายหลักสูตร โดยเปลี่ยนเป็น 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ล าดับที่ ๔ จาก นางอารี จึงเจริญนรสุข เป็น นายนิธิ ปรัสรา เนื่องจากนางอารี  

  จึงเจริญนรสุข ย้ายหลักสูตร โดยเปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



-๑๕- 

 ล าดับที่ ๖ จาก นายเศกสรรค์  วสุรีย์ เป็น นางแก้วใจ มาลีลัย เนื่องจากนายเศกสรรค์   
  วสุรีย์ ลาออกจากราชการ   
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) 
  สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวชิาภาษาจีน ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวรัฐพร  ปานมณี เป็น นาวสาวโสภี  ชาญเชิงยุทธชัย เนื่องจาก นางสาวรัฐพร  ปานมณี 
ลาศึกษาต่อ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๖- 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตร 
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2555 จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามข้อก าหนดของส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง  
ปี 2559-2563 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” รวมทั้งปรับปรุงให้ 
ทันสมัย รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทย เป็น “Medical Hub”  
และตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ นิสิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๘ หน่วยกิต 

   ๑.) พ้ืนฐานวิชาชีพ ๕๗ หน่วยกิต 
   ๒.) วิชาชีพ ๕๑ หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



-๑๗- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา 
การแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. พิจารณาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๔ นางสาวอัจฉราวรรณ ยิ้งยัง และล าดับที ่๕ นางลัดดา เชาว์ศิลป์  
  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๑.๒ ขอให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดรายวิชาในหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  ที่เป็นรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



-๑๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  น. 
 

 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
 
          (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  ผู้รักษาการแทนช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


