
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  

วันอังคารที่  ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  อาคาร ภปร.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔.  ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๕. รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ  กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๒. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษว์งศ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๑๓. ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๑๔. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ  
๑๗.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๘.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ     
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๔.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง    
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าชี้แจง 

๑. ดร.สกฤติ  อิสริยานนท์   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๒. ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๓. ดร.ไพทูล แก้วหอม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๔. ดร.สุธ ี วังเตือย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕. นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๖. ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๗. อาจารย์ลิขิต  น้อยจ่ายสิน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. อาจารย์สาลินี  ศรีวงษ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๙. อาจารย์จักรพันธ์  นาน่วม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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๑๐. ดร.สิรินารี  เงินเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์อนุพงษ์ สอดสี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๑๒. อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๑๓. ทพญ.พิริยา  ผาติวิกรัยวงศ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๑๔. ทพญ.วันเพ็ญ  สมหอม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๑๕. อาจารย์ตะวัน  บุญเสือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๑๖. ดร.ปริทัศน ์ เจริญช่าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๑๗. อาจารย์อรรณพ  สนธิไชย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๑๘. อาจารย์ยุพาพรรณ  วิชชโอฬารกุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๑๙. นางกนกวรรณ มณไฑวงศ์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒๐. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  

เมื่อวันอังคารที่  ๒๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

๑.๒ การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   

         ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.)  ในการประชุม 
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้พิจารณาเรื่องการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  และต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงแล้วเห็นว่า   
การพิจารณาเรื่องดังกล่าวนอกจากจะพิจารณาความถูกต้องของกระบวนการการด าเนินการ 
แต่งตั้งบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว  ควรจะต้องพิจารณาด้วยว่าบุคคลนั้น 
มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับต าแหน่งและสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง  จึงมีมติให้การน าเสนอเรื่อง 
การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  และ
ต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  จะต้องมีรายละเอียดข้อมูลผลการประเมินผลงาน 
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ทางวิชาการที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของบุคคล  ตลอดจนผลงานดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
  ดังนั้น  จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายละเอียดข้อมูลสรุปผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการเพิ่มเติมไว้ในแบบค าขอ  หัวข้อแบบประเมินผลงานทางวิชาการ  ตอนที่  ๑  การพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
ดังตัวอย่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  และต าแหน่งศาสตราจารย์  ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของ ก.พ.อ.   
  ทั้งนี้  ส าหรับกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอเรื่องให้ ก.พ.อ. พิจารณาก่อนแล้วนั้นให้ 
จัดส่งเฉพาะรายละเอียดข้อมูลสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการมาเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๒๖๓  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๓ แผนยกระดับคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนยกระดับ
คุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ได้จัดท าแผนยกระดับมหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมกันตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถน าไปใช้ในการบริหารส่วนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
โดยด าเนินการจัดประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัด
นครนายก งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ได้รวบรวมแผนยกระดับของทุกส่วนงาน จ านวน 
๓๔ ส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
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๑.๔ ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  อนุสนธิค าสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  เนื่องจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี  เสาวคนธ์  
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้ขอลาออกจากต าแหน่งคณบดี   

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๕ และข้อ ๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วย 
สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
บูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  อาศัยอ านาจตามความใน 
มาตรา ๒๑(๘)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงเปลี่ยนแปลงบคุคลดังต่อไปนี้  
  ๑.  กรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 
  ล าดับที่  ๑๐   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็น  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
  ล าดับที่  ๑๒   คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ             เป็น  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
(รายละเอียดตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพาที่  ๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
  ๒.  ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสภาวิชาการ  ได้แก่ 
  ล าดับที่ ๒๑   ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
   เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  รอดจากภัย) 
(รายละเอียดตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี  ๒๐/๒๕๕๔ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสภาวิชาการ   
มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
    ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 



-๖- 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การประเมินสถาบัน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
  

 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบอย่างไม่เป็นทางการ เรื่อง การรับรองสถาบันจาก 
สภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยมหาวิทยาลัยสามารถรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้  ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะเภสัชศาสตร์จะด าเนินการประสานงานกับ 
สภาเภสัชกรรมเพ่ือขอรับรองสถาบันจากสภาเภสัชกรรมต่อไป   
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
    การบริหารจัดการ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

        ๑. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ อันจะน าไปสู่ 
การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

        ๒. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิด และประยุกต์ใช้หลักการทางรัฐศาสตร์  
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการได้ 

        ๓. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเข้าใจปัญหาเชิงบูรณาการ และเท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์  
มีธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมในสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
แบบ ๑.๑ (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์) ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ (ส าเร็จปริญญาโท เรียน ท าดุษฎีนิพนธ์) ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 

วิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  วิชาบังคับ    ๑๒ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖   หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖ หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 



-๗- 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่ออังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
 (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาเอก 
๒.  ให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์เป็นวลี และให้ตรวจสอบทุกรายวิชา 

  ๓.  ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บวิชาดุษฎีนิพนธ์หน้า ๙ และ หน้า ๔๐ ให้ตรงกัน  
  ๔.  ปรับวัตถุประสงค์หน้า ๖  ให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  ๕.  หน้า ๓๒ ปรับให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๖.  หน้า ๒๗ ปรับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  ๗.  ให้ปรับรูปแบบการเขียนเอกสารผลงานทางวิชาการเป็นแบบ APA 
  ๘.  ให้ปรับแก้ ชื่อหลักสูตรใน มคอ. ๐๖ เป็น Doctor of Political Science Program in  

 Political Economy and Governance 
 ๙.  ตรวจสอบผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาเอก 

 ๑๐.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ๑๑.  ปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาแบบ ๑.๑  



-๘- 
จ านวนประมาณ ๒ คน และ แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๑๘ คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่ออังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  

โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แบบ ๑.๑ จ านวนประมาณ ๒ คน  
และ แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๑๘ คน 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ  

       ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

       ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ในศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญา
ท้องถิน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

       ๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และสามารถประกอบอาชีพอิสระ 

       ๔. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๐๔  หน่วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ๓๘  หน่วยกิต 
- วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๖๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 



-๙- 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
  (มคอ.๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  หน้า ๑  ข้อ ๕.๒ ให้ปรับเป็น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
๒.  ให้ปรับวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๓.  ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี และให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
๔.  หน้า ๓๕ ข้อ ๓ ปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
๕.  หน้า ๗๓, ๗๖, ๗๗, ๗๙ ให้ปรับรูปแบบการเขียนเอกสารผลงานทางวิชาการ 

  ๖.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
๗.  ปรับแก้แล้ว  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอเอกสารความพร้อม 
ในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
จ านวนประมาณ ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



-๑๐- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนประมาณ ๕๐ คน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    

   ๔.๑.๑.๕ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เพ่ือสร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข สาขาการแพทย์แผนไทย  
และเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

        ๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม 
        ๒.  สามารถใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชนได้  
        ๓.  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

การแพทย์แผนไทย 
        ๔.  มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง การศึกษาต่อเนื่อง

และการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
        ๕.  สามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์แผนไทยกับวิชาการ

แขนงต่างๆในการประกอบเวชปฏิบัติ และการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
        ๖.  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฐานะผู้น าและ 

ผู้ตาม 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๓  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ             ๑๐๗  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๕๔  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ   ๕๓  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖   หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๑๑- 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
 (มคอ.๐๒) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  หน้า ๑ ให้ปรับข้อ ๕.๓ ตดั พ.ศ. ๒๕๕๒  ออก 
๒.  หน้า ๒ ให้พิจารณาทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓.  หน้า ๕๕ รายวิชา ๖๕๑๓๐๙  ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น  ให้ปรับการเขียนชื่อรายวิชา 
 เป็น “วิทยาการระบาดและชีวสถิติเบื้องต้น” และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และให้สอดคล้องกัน 
 ทั้งเล่มหลักสูตร 

 ๔.  ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในโครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
  ให้สอดคล้องกันทั้งหลักสูตร 
 ๕.  หน้า  ๗๐  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เพ่ิมเติมการเผยแพร่ตีพิมพ์ 
 ๖.  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชา ค าว่า “รักษาโรค”  เป็น “บ าบัดโรค” 
 ๗. รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติต่อผู้ปุวย ให้ระบุ เรื่องจริยธรรมวิชาชีพด้วย 
  ๘.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ๙.  ปรับแก้แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๕๐ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๑๒- 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนประมาณ ๕๐ คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนประมาณ ๕๐ คน เมื่อให้สภาวิชาชีพรับรองสถาบัน 
 ก่อนเปิดการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษา 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้  
         ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

       ๒.  ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝุรู้ สามารถสังเคราะห์หรือวิเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือสร้างสรรค์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม 

       ๓.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและการด ารงตนในสังคม  
พร้อมเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ             ๑๐๔  หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะด้าน (วิชาแกน)  ๕๒ หน่วยกิต 
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๕๒ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 



-๑๓- 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.   ปรับแก้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   
  ๑๓๙  หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๓  หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน (วิชาแกน)  ๕๑ หน่วยกิต 
 ๒.   หน้า ๑ ข้อ ๕.๒  ภาษาท่ีใช้ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา   
 ๓. ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง 
 ๔.  ข้อเสนอแนะให้เพ่ิมรายวิชาปัญหาพิเศษ 
 ๕.  วชิา  ๗๕๗๔๕๔ การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตัดค าว่า “LCA”  ออก 
 ๖.  ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๗๕๗๔๒๑  ให้สอดคล้องกัน  
  และให้ตรวจสอบทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๗.  หน้า ๖ ปรับวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ๘.  ให้พิจารณาทบทวนค าอธิบายรายวิชาสัมมนา ๑  และสัมมนา ๒ และรายวิชาสัมมนา  
  ไม่ใช่ภาคปฎิบัติปรับลดจ านวนชั่วโมงด้วย 
  ๙.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ๑๐.  ปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   
   ๔.๑.๑.๘ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้วเสนอเอกสารความพร้อม 
ในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 



-๑๔- 
จ านวนประมาณ ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิต 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนประมาณ ๕๐ คน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ    
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๙ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
    สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
    กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
    คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 

       ๑. สร้างเสริมสุขภาพท่ัวไป และสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       ๒. ปูองกันโรค ตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ
สภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

       ๓. บ าบัดโรคในช่องปากตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
อ่ืนหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ 



-๑๕- 
       ๔. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานได้ 
       ๕. มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
       ๖. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร 
       ๗. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
       ๘. ใฝุรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ           ๑๐๔  หน่วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข (วิทย์-คณิต)  ๑๘  หน่วยกิต 
- วิชาชีพด้านสาธารณสุข      ๓๔  หน่วยกิต 
- วิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะ     ๕๒  หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๒.  หน้า ๑๓  ให้ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมทันตกรรมคลินิก 
  ๓.  หน้า ๓๙  ให้ตรวจสอบต าแหน่งของนางอารี  จึงเจริญนรสุข 



-๑๖- 
  ๔.  หน้า ๖๐  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
  ๕.  ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๖.  ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชา “ฝึกปฏิบัติ”  ให้ถูกต้องและปรับให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๗.  รายวชิาที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติต่อผู้ปุวย ให้ระบุด้านจริยธรรมวิชาชีพด้วย 
  ๘.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ๙.  ปรับแก้แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
    

  ๔.๑.๑.๑๐ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔   
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาโดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๖๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนประมาณ ๖๐ คน  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ    
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  



-๑๗- 
  ๔.๑.๑.๑๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  
    สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
    คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 

       ๑. สร้างเสริมสุขภาพท่ัวไป และสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       ๒. ปูองกันโรค ตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ
สภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

       ๓. บ าบัดโรคในช่องปากตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
อ่ืนหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

       ๔. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานได้ 
       ๕. มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
       ๖. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร 
       ๗. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
       ๘. ใฝุรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ           ๑๐๔  หน่วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข (วิทย์-คณิต)  ๑๘  หน่วยกิต 
- วิชาชีพด้านสาธารณสุข      ๓๔  หน่วยกิต 
- วิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะ     ๕๒  หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 



-๑๘- 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๒.  หน้า ๑๓  ให้ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมทันตกรรมคลินิก 
  ๓.  หน้า ๖๐  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
  ๔.  ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๕.  รายวชิาที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติต่อผู้ปุวย ให้ระบุด้านจริยธรรมวิชาชีพด้วย 
  ๖.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ๗.  ปรับแก้แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   

 
  ๔.๑.๑.๑๒ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  



-๑๙- 
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาโดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนประมาณ ๕๐ คน  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๑.๑.๑๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 

       ๑. สร้างเสริมสุขภาพท่ัวไป และสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       ๒. ปูองกันโรค ตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ
สภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ 



-๒๐- 
       ๓. บ าบัดโรคในช่องปากตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง 

ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
อ่ืนหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

       ๔. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานได้ 
       ๕. มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
       ๖. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร 
       ๗. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
       ๘. ใฝุรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ           ๑๐๔  หน่วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข (วิทย์-คณิต)  ๑๘  หน่วยกิต 
- วิชาชีพด้านสาธารณสุข      ๓๔  หน่วยกิต 
- วิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะ     ๕๒  หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 



-๒๑- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๒.  หน้า ๑๓  ให้ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมทันตกรรมคลินิก 
  ๓.  หน้า ๖๐  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
  ๔.  ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๕.  ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชา “ฝึกปฏิบัติ”  ให้ถูกต้องและปรับให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๖.  รายวชิาที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติต่อผู้ปุวย ให้ระบุด้านจริยธรรมวิชาชีพด้วย 
  ๗.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ๘.  ปรับแก้แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

  ๔.๑.๑.๑๔ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาทนัตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาโดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนประมาณ ๕๐ คน  
 
 
 
 



-๒๒- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๑.๑.๑๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
    สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 

       ๑. สร้างเสริมสุขภาพท่ัวไป และสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       ๒. ปูองกันโรค ตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ
สภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

       ๓. บ าบัดโรคในช่องปากตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
อ่ืนหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

       ๔. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานได้ 
       ๕. มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
       ๖. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร 
       ๗. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
       ๘. ใฝุรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ           ๑๐๔  หน่วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข (วิทย์-คณิต)  ๑๘  หน่วยกิต 
- วิชาชีพด้านสาธารณสุข      ๓๔  หน่วยกิต 
- วิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะ     ๕๒  หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต   



-๒๓- 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๒.  หน้า ๑๓  ให้ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมทันตกรรมคลินิก 
  ๓.  หน้า ๖๐  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
  ๔.  ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๕.  ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชา “ฝึกปฏิบัติ”  ให้ถูกต้องและปรับให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๖.  รายวชิาที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติต่อผู้ปุวย ให้ระบุด้านจริยธรรมวิชาชีพด้วย 
  ๗.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ๘.  ปรับแก้แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

  ๔.๑.๑.๑๖ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  



-๒๔- 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาโดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนประมาณ ๕๐ คน  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑.๑.๑๗ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
    สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 

       ๑. สร้างเสริมสุขภาพท่ัวไป และสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       ๒. ปูองกันโรค ตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ
สภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ 



-๒๕- 
       ๓. บ าบัดโรคในช่องปากตามขอบเขตระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง 

ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
อ่ืนหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

       ๔. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานได้ 
       ๕. มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
       ๖. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร 
       ๗. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
       ๘. ใฝุรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ           ๑๐๔  หน่วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข (วิทย์-คณิต)  ๑๘  หน่วยกิต 
- วิชาชีพด้านสาธารณสุข      ๓๔  หน่วยกิต 
- วิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะ     ๕๒  หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 



-๒๖- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๒.  หน้า ๑๓  ให้ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมทันตกรรมคลินิก 
  ๓.  หน้า ๖๐  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
  ๔.  ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๕.  ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชา “ฝึกปฏิบัติ”  ให้ถูกต้องและปรับให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๖.  รายวชิาที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติต่อผู้ปุวย ให้ระบุด้านจริยธรรมวิชาชีพด้วย 
  ๗.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ๘.  ปรับแก้แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

  ๔.๑.๑.๑๘ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาโดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนประมาณ ๕๐ คน  
 



-๒๗- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๑.๑.๑๙ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
     สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
    กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
    คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 
         ๑. จัดการสุขภาพชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บนพ้ืนฐานการคิดอย่างเป็นระบบ 
         ๒. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค ปฐมพยาบาล ส่งต่อผู้ปุวย ฟื้นฟูสภาพ 
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม 
         ๓. บริหารงานสาธารณสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       ๔. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในงานสาธารณสุขได้  
       ๕. มีทักษะในการสื่อสาร ให้สุขศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 
       ๖. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 

         ๗. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาพัฒนางานสาธารณสุข 
         ๘. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
         ๙. ใฝุรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๙  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ           ๑๐๓  หน่วยกิต 

- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข ๑๖  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๕๔  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  ๓๓  หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 



-๒๘- 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๒.  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
  ๓.  ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๔.  ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชา “ฝึกปฏิบัติ”  ให้ถูกต้องและปรับให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๕.  รายวชิาที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติต่อผู้ปุวย ให้ระบุด้านจริยธรรมวิชาชีพด้วย 
  ๖.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ๗.  ปรับแก้แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   

 
  ๔.๑.๑.๒๐ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  



-๒๙- 
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาโดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนประมาณ ๕๐ คน  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑.๑.๒๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
    สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรงั  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 
         ๑. จัดการสุขภาพชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บนพ้ืนฐานการคิดอย่างเป็นระบบ 
         ๒. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค ปฐมพยาบาล ส่งต่อผู้ปุวย ฟื้นฟูสภาพ 
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม 
         ๓. บริหารงานสาธารณสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       ๔. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในงานสาธารณสุขได้  



-๓๐- 
       ๕. มีทักษะในการสื่อสาร ให้สุขศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 
       ๖. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 

         ๗. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาพัฒนางานสาธารณสุข 
         ๘. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
         ๙. ใฝุรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๙  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ           ๑๐๓  หน่วยกิต 

- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข ๑๖  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๕๔  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  ๓๓  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๒.  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
  ๓.  ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๔.  ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชา “ฝึกปฏิบัติ”  ให้ถูกต้องและปรับให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 



-๓๑- 
  ๕.  รายวชิาที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติต่อผู้ปุวย ให้ระบุด้านจริยธรรมวิชาชีพด้วย 
  ๖.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ๗.  ปรับแก้แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

  ๔.๑.๑.๒๒ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาโดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนประมาณ ๕๐ คน  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑.๑.๒๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
    สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 



-๓๒- 
 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 
         ๑. จัดการสุขภาพชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บนพ้ืนฐานการคิดอย่างเป็นระบบ 
         ๒. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค ปฐมพยาบาล ส่งต่อผู้ปุวย ฟื้นฟูสภาพ 
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม 
         ๓. บริหารงานสาธารณสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       ๔. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในงานสาธารณสุขได้  
       ๕. มีทักษะในการสื่อสาร ให้สุขศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 
       ๖. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 

         ๗. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาพัฒนางานสาธารณสุข 
         ๘. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
         ๙. ใฝุรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๙  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ           ๑๐๓  หน่วยกิต 

- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข ๑๖  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๕๔  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  ๓๓  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๓๓- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๒.  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
  ๓.  ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๔.  ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชา “ฝึกปฏิบัติ”  ให้ถูกต้องและปรับให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๕.  รายวชิาที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติต่อผู้ปุวย ให้ระบุด้านจริยธรรมวิชาชีพด้วย 
  ๖.  ให้ปรับหลักสูตรจาก “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ๗.  ปรับแก้แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

  ๔.๑.๑.๒๔ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาโดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 



-๓๔- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี   
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนประมาณ ๕๐ คน  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวสุนทรี  ลาภรุ่งเรือง   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
   
    ด้วย นางสาวสุนทรี  ลาภรุ่งเรอืง ข้าราชการ ต าแหน่งอาจารย์  

เลขประจ าต าแหน่ง ๗๒๔ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑  อายุราชการ  ๑๓  ปี ๓  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Korean Studies)  ๒๕๕๐  Hankuk  University of Foreign Studies,  
      South Korea 
 M.A. (Korean Linguistics)  ๒๕๔๕  Hankuk  University of Foreign Studies,  
      South Korea 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยบูรพา   ประเทศไทย 
 เกียรตินิยมอันดับ  ๒  
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุนทรี  ลาภรุ่งเรือง. (๒๕๕๔).  ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมจากสุภาษิต 
    เกาหลี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา,  
    ๑๙ (๓๒), (กรกฎาคม-ธันวาคม). 

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่) 
 
 



-๓๕- 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Larprungrueng, S. Mountain and Korean’s Life. Preceedings of The 2nd  
    International Conference on Korea : Past, Present and Future; 2005  
    January 18-19; Burapha University, Thailand. 2005, p 5-15. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ Larprungrueng, S. Teaching Korean Language in Thailand. Preceedings of  
    The Seminar on “Good Governance, Economy, Education, Culture and  
    Tourism between Thailand and Korea” ; 2010 February 10-11 ; Miracle  
    Grand Hotel, Bangkok. 2010, p. 17-26. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุนทรี  ลาภรุ่งเรือง และเช ชาง ซอง. (๒๕๕๐). ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น.  
    กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.  จ านวน  ๔๐๖  หน้า   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวสุนทรี  ลาภรุ่งเรือง  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  ของ  นางสาวสุนทรี   ลาภรุ่งเรือง 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 



-๓๖- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  ของ  นางสาวสุนทรี   ลาภรุ่งเรือง โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
  งานวิจัย  เรื่อง  ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมจากสุภาษิต ว่าเกี่ยวข้องกับ 
  ดุษฎีนิพนธ์หรือไม่ 
 ๒. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

   ๔.๑.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางปรียารัตน์  นาคสุวรรณ์   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถิติ 
 
    ด้วย  นางปรียารัตน์   นาคสุวรรณ์   ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๖๙๖ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถิติ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕   
      อายุราชการ  ๑๙  ปี  ๕  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 สต.ม. (สถิติ) ๒๕๓๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 วท.บ. (สถิติประยุกต)์ ๒๕๓๒  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
      ลาดกระบัง  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ กิดาการ  สายธนู  และปรียารัตน์  นาคสุวรรณ์. (๒๕๕๑).  การหาค่าประมาณของ 
    ขีดจ ากัดควบคุมของวิธีข่ายงานระบบประสาทส าหรับการควบคุมคุณภาพแบบหลาย 
    ตัวแปร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๓ (๒), (กรกฎาคม-ธันวาคม), ๕๗-๖๕. 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ ปรียารัตน์  นาคสุวรรณ์  และกิดาการ  สายธนู  (๒๕๕๔).  การท านายผลสัมฤทธิ์ 
    ในการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา  
    ด้วยการวิเคราะห์การจ าแนกและข่ายงานระบบประสาท. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา,  
    ๑๗ (๑), จ านวน ๑๔  หน้า. 



-๓๗- 
(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่) 

    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

 ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ปรียารัตน์  นาคสุวรรณ.์ (๒๕๕๔).  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  (Non-parametric  
    Statistics).  ฉบับปรับปรุง.  ๓๓๐  หน้า.  (ถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม)   
    เผยแพร่ครั้งที่  ๑ 
    ๑.  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
    ๒.  ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ๓.  ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ๔.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
    ๕.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
    ๖.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
    เผยแพร่ครั้งที่  ๒ 
    ๑.  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
    ๒.  ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ๓.  ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ๔.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
    ๕.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
    ๖.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๗.  ศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
     *ได้มีการใช้เป็นต าราในรายวิชา  ๓๑๒๓๔๕  สถิตินอนพาราเมตริก (Non-Parametric  
    Statistics)  ในภาคต้นปีการศึกษา  ๒๕๕๓  และภาคต้นปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางปรียารัตน์  นาคสุวรรณ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  

 
 



-๓๘- 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสถิติ  ของ  นางปรียารัตน์  นาคสุวรรณ์   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสถิติ  ของ  นางปรียารัตน์  นาคสุวรรณ์   
 ๒. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

 ๔.๑.๓ การปิดหลักสูตร  
   ๔.๑.๓.๑ การปิดหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๘ หลักสูตร 
 
    คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปิดหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๘ หลักสูตร 

ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยหลักสูตรล าดับที่ ๑ และ ๒ มีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร คือ เนื่องจากคุรุสภาได้มีประกาศยกเลิกการรับรอง
หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในสถาบันต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่  ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   
 ๓. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร คือ หลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ 
 ๔. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ๕. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๖. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยหลักสูตรล าดับที่ ๔, ๕ และ ๖ มีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร คือ ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ 
 ๗. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาครุศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร คือ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรส าหรับโครงการความร่วมมือกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งบัดนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นโครงการเรียบร้อยแล้ว 
 



-๓๙- 
 ๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา   
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร คือ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา   
 หลักสูตร ๘ หลักสูตรจะปิดตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์จ านวน ๘ สาขาวิชาดังกล่าวแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑.  การขอปิดหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๘ หลักสูตร  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
๒.  คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการการปิดหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๘ หลักสูตร 

๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๔ โครงการพิเศษ 
   ๔.๑.๔.๑ โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ 
 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว  เสนอโครงการบูรพาพัฒนา 

เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรยุคใหม่ให้มีความพร้อมที่จะออกมาเป็นเกษตรกร 
ชั้นน าของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยผ่านจากทายาทบุตรหลานของเกษตรกรที่ได้เข้ามา
ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านเกษตรจากมหาวิทยาลัย ดังนั้นโครงการนี้จะด าเนินงานโดยเปิดโควตารับจ านวน
ประมาณทายาทเกษตรผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาจ านวนประมาณ ๒๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบโครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการการอนุมัติโครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ 

๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๔๐- 
 ๔.๑.๕ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ 
   ๔.๑.๕.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
    (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.  
    จ านวน ๕ ฉบับ 
 
    ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง 

ต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบบัประกาศลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการ 
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละ 
สาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มีการผลิตวารสารวิชาการท่ีมี 
กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ให้ค ารับรองและ 
วารสารที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ.  มีประโยชน์ต่อ 
คณะ/วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน า 
ผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้ นั้น  ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  จ านวน  ๕  ฉบับ   
ได้แก ่

๑.  วารสารจีนศึกษา          สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      (Chinese Studies Journal) 
๒.   วารสารภาษาและวัฒนธรรม         สังกัดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา    
      (Journal of Language and Culture)     ชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.   วารสารบรรณศาสตร์  มศว             สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      (Journal of Library and Information Science) 
๔.   วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ      โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยใน 
 (TLA  Research Journal)                          พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี 
๕.  วารสารสารสนเทศศาสตร์              สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      (Journal of Information Science) 

  
 
 
 
 

 
 



-๔๑- 
 

ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
วารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. 

 
ล าดับ วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๑ วารสารจีนศึกษา   
(Chinese Studies Journal)      
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

         

๒ วารสารภาษาและวัฒนธรรม   
(Journal of Language and Culture) 
สังกัดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 
เพ่ือพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล 

         

๓ วารสารบรรณศาสตร์  มศว   
(Journal of Library and Information  
Science) 
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    N/A     

๔ วารสารวิจัย  สมาคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทยฯ 
(TLA  Research Journal) 

         

๕ 
 

วารสารสารสนเทศศาสตร์    
(Journal of Information Science) 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

         

 
  หมายเหตุ  :  เลข ๑-๙   หัวข้อเกณฑ์   (ตามเอกสารแนบหมายเลข   ๑) 

             เป็นไปตามเกณฑ์ X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   N/A ไม่ทราบข้อมูล 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. จ านวน ๕ ฉบับ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.  
  จ านวน ๕ ฉบับ 
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๔๒- 
   ๔.๑.๕.๒ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
    (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.  
    จ านวน ๑ ฉบับ 
 
    ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง 

ต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับประกาศลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการ 
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละ 
สาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มีการผลิตวารสารวิชาการท่ีมี 
กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ให้ค ารับรองและ 
วารสารที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ.  มีประโยชน์ต่อ 
คณะ/วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน า 
ผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้ นั้น  ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์  เสนอรายช่ือ 
วารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก ่

๑.  วารสารราชนครินทร์           สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 (Journal of Rajanajarindra) 

 
ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

วารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. 
 
 

หมายเหตุ  :  เลข ๑-๙   หัวขอ้เกณฑ์   (ตามเอกสารแนบหมายเลข   ๑) 
      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   N/A ไม่ทราบข้อมูล 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. จ านวน ๑ ฉบับ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.  
  จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๑ วารสารราชนครินทร์   
(Journal of Rajanajarindra) 
 

       N/A  



-๔๓- 
   ๔.๑.๕.๓ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

    (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ.  
    จ านวน ๓ ฉบับ 
 
    ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง 

อาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ ฉบับประกาศลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการ 
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 
แต่ละสาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มีการผลิตวารสารวิชาการ 
ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ให้ค ารับรอง    
และวารสารที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ.   
มีประโยชน์ต่อคณะ/วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คณาจารย์ใน 
คณะ/วิทยาลัยน าผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review) จ านวน ๓ ฉบับ   
ดังนี้   

๑.  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (Journal of Sports Science and Health)   
๒.  วารสารวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (Journal of Exercise & Sport Science) 
๓.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 (Journal of Sports Science and Technology) 



-๔๔- 
 

ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
วารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. 

 
 

หมายเหตุ  :  เลข   ๑-๘    หวัข้อเกณฑ์  (เอกสารแนบหมายเลข  ๑) 
      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  N/A ไม่ทราบข้อมูล 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
 วารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. จ านวน ๓ ฉบับ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) วารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ของ สกอ. จ านวน ๓ ฉบบั 

 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ที ่ วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๑ วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

(Journal of Sports Science and Health)   
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 X    X  

๒ วารสารวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Journal of Exercise & Sport Science) 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

X        

๓ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
(Journal of Sports Science and 
Technology) 
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

       N/A 



-๔๕- 
 ๔.๑.๖ เสนอการให้ปริญญา 

   ๔.๑.๖.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ 
    สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
    ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    ตามท่ีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๔.๑/๑๐๗๔  

ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเสนอชื่อปริญญา เพ่ือจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ในการนี้ ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

 ๑.  เห็นชอบในหลักการ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ 
  สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา  
  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  ให้แก้ปี จาก “พ.ศ. ๒๕๕๔”  เป็น “พ.ศ. ๒๕๕๕”  และให้น าเสนอที่ปรึกษากฎหมายฯ   
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

   
 ๔.๑.๗ การจัดตั้ง การรวม การยกเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน 
   ๔.๑.๗.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงาน 
    ภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
    ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๙) 

ก าหนดให้สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่  ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ที่มีหน้าที่สอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว  
ต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น   
  มหาวิทยาลัยบูรพาขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงาน 
ภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕   



-๔๖- 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่  
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

 ๑.  เห็นชอบในหลักการ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  
  พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้แก้ หน้า ๔ ข้อ ๑๔  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (๕)  ตัดค าว่า  
  “จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” ออก 
 ๒.  ให้น าเสนอท่ีปรึกษากฎหมายฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๘ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๔.๑.๘.๑ การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน ๖๐๒ คน 

 
    ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ก าหนด 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการใหป้ริญญา  ประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบัณฑติอนุปริญญา 
และประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”  โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝุายวิชาการเสนอการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ที่ได้รวบรวมจากคณะต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และเห็นชอบแล้ว
จ านวน ๖๐๒ คน  ดังนี ้
     



-๔๗- 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปริญญาตรี ๔  ๔ 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปริญญาตรี ๘๖ ๒๐๑ ๒๘๗ 
 ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) ๒๓  ๒๓ 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒๓  ๒๓ 
 ปริญญาโท ๑๕ ๒๑๔ ๒๒๙ 
 ปริญญาเอก ๔ ๔ ๘ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๘๓ ๔๑๙ ๖๐๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
 ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน  ๖๐๒   คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
   ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน  ๖๐๒   คน 
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน ๔ สาขาวิชา 
 

    คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลใน 
การปรับปรุง คือ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต แนวโน้มของวิชาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 

  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  หลักสูตรระดับปริญญาโท  จ านวน ๓ สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 



-๔๘- 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ว ๑๕๑๕  
ลงวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๔ สาขาวิชา 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) และระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับจาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น  
  “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจาก 
ในปัจจุบันมีการขยายตัวของสถานประกอบการ/ นิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบางส่วน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันสอดคล้อง 
กับนโยบาย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตที่เกี่ยวข้อง
และสามารถแก้ไขปัญหางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อไป 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนประมาณหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๔๒  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  - วิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ   ๒๖  หน่วยกิต 
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 



-๔๙- 
 แผน ข 

 - วิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
 - วิชาบังคับ   ๒๖  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๐  หน่วยกิต 
 - งานค้นคว้าอิสระ    ๖  หน่วยกติ    

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
 (มคอ.๐๔) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับจาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น  
  “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๓ หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง 
    และขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
คือ ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ยิ่งกว่านั้นก็เพ่ือให้ 
การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติก าหนด ภายใต้ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 



-๕๐- 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนประมาณหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒  
  - วิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
  - วิชาแกน   ๑๕  หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับเฉพาะสาขา    ๙  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 
 แผน ข  

 - วิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
  - วิชาแกน   ๑๕  หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับเฉพาะสาขา    ๙  หน่วยกิต 

 - วิชาค้นคว้าอิสระ    ๖  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก     ๓  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต   

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
  (มคอ.๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับจาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น  
  “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 



-๕๑- 
   ๔.๒.๑.๔ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
    ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
ความทราบแล้วนั้น  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้ว  
ขอให้ตรวจสอบชื่อหลักสูตรมีสาขาวิชาหรือไม่   
 ในการนี้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตรวจสอบชื่อหลักสูตรแล้วพบว่า  
“ไม่มีสาขาวิชา” และได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)   
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ  
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๕ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะสหเวชศาสตร์เสนอ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  เนื่องจากสภาวิชาชีพกายภาพบ าบัดได้ก าหนดร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขากายภาพบ าบัด 
  ๒.  ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๕  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๐๙  หน่วยกิต 

- วิชาแกน   ๓๖  หน่วยกิต 
- วิชาเอก ๗๓  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 



-๕๒- 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/๗๒๗-๗๓๕ ลงวันพุธที่  
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.   หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  (มคอ. ๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับจาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น  
  “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๖ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
    วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
   

    คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล  
โดยสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนี้อยู่แล้ว ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเพิ่มอัตลักษณ์ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ได้แก่ พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจของ 
ความเป็นมนุษย์มีทักษะในการดูแลสุขภาพผู้ปุวยเรื้อรังและสามารถท าวิจัยหรือร่วมท าวิจัยทางสุขภาพเบื้องต้นได้ 



-๕๓- 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๔  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๐๘  หน่วยกิต 

- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๒๘  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ ๘๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/ว ๒๓๒๘ ลงวันพฤหัสบดีที่ 
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  
  จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒.   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  (มคอ. ๐๒) 
 

 มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับจาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็น  
  “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
   ๔.๒.๑.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ 

 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้



-๕๔- 
 

๑.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ท าให้มีการรับอาจารย์ใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนประมาณมาก ท าให้มีความ
ประสงค์ท่ีจะปรับปรุงคณะกรรมการประจ าหลักสูตรให้มีความเหมาะสม เชี่ยวชาญตรงกับสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ 
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตรแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน  ๒  สาขาวิชา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  จ านวน  ๒  สาขาวิชา 
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๒.๑.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี ้

๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 



-๕๕- 
๙.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๐.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

 โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางคน
เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ โอนย้าย หรือลาออกราชการ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑๔  หลักสูตรแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
  จ านวน  ๑๔  สาขาวิชา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
  จ านวน  ๑๔  สาขาวิชา 
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
    คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร ์ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

 ๑.  เพ่ิมรายวิชา ในหมวดวิชาโท กลุ่มวิชาเซลล์วิทยา จ านวน ๒ รายวิชา เพ่ือเพ่ิมรายวิชาเลือกให้ 
กับนิสิตในการเลือกเรียน ดังนี้ 

 ๑.๑  ๖๘๑๓๐๙ เซลล์วิทยาของระบบนรีเวชวิทยา   ๔(๓-๓-๖) 
    Cytology of Gynecologic System 
    ลักษณะของเซลล์ปกติ ผิดปกติและมะเร็งของปากมดลูก การวินิจฉัยการ

อักเสบ การติดเชื้อ และระยะเริ่มแรกของการกลายเป็นมะเร็ง โดยเน้นความรู้พื้นฐานและการเตรียมความพร้อมที่จะ 
ฝึกภาคสนามในการเป็นนักเซลล์วิทยา ช่วยการคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก 



-๕๖- 
    Cell features of normal, abnormal and cancer of cervix; 
diagnoses of inflammation, infections and early carcinogenesis stage; providing basic knowledge and 
career characteristic for future skill training as cytologists assisting in cytology screening for early 
stage of cervical cancer 

 ๑.๒  ๖๘๑๓๐๐  เซลล์วิทยาของระบบอ่ืน ๆ   ๔(๓-๓-๖) 
    Cytology of Other Systems 
    ลักษณะของเซลล์ปกติ ผิดปกติและมะเร็งของระบบอื่นๆนอกเหนือจาก 

ปากมดลูก การตรวจเซลล์วิทยาของสารน้ าในช่องทรวงอกและช่องท้อง เสมหะและน้ าปัสสาวะ โดยเน้นความรู้พื้นฐาน
และเตรียมความพร้อมที่จะฝึกภาคสนามในการเป็นนักเซลล์วิทยา ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา 
    Cell features of normal, abnormal and cancer of other systems 
besides cervix; cytologic investigations of pleural effusions, ascites, sputum and urine; providing basic 
knowledge and career characteristic for future skill training as cytologists assisting pathologists in 
cytological diagnosis work 

 ๒.  เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
เดิม ๖๘๐๒๙๔  ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับสหเวชศาสตร์   ๑(๐-๓-๑)  

Medical Biochemistry laboratory  
 แก้ไขเป็น ๖๘๐๒๙๔  ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับสหเวชศาสตร์   ๑(๐-๓-๑) 
     Biochemistry Laboratory for Allied Health Sciences  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
 



-๕๗- 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
  ฝุายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

ทุกวันอังคารที่ ๔ ของเดือนเว้นเดือน (ยกเว้น เดือนตุลาคม ขอเปลี่ยนเป็นวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
เนื่องจากวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดวันปิยมหาราช)  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๑๕  น. 
 
 
 

              
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ               รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


