
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๒. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล    กรรมการ 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ๖. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๗. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิร ิ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๔. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๕. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๓. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๔. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    กองบริการการศึกษา 
 ๒. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๓ นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๔. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 ๕. อาจารย์เขมารดี  มาสิงบุญ    คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์ฤภูวัลย์  จันทรสา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์จักรวาล  คุณะดิลก    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๙. อาจารย์บัญชา  อริยะจรรยา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สันติ  โพธิ์ศรี    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๑. รองศาสตรจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์วัลลภ ใจดี     คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๓. อาจารย์พรรณภัทร อินทฤทธิ์   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๑๔. อาจารย์วรัมพา  สุวรรณรัตน์   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๑๕. อาจารย์เยาวลักษณ์  แสงจันทร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. อาจารย์โสภี  ชาญเชิงยุทธชัย   คณะศึกษาศาสตร์ 
 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๐  น. 
 กรรมการและเลขานุการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
เมื่อวันอังคารที ่๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีปรับแก้ในวาระที่ ๔.๔.๒  
 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จากเดิม ๕ คน ปรับแก้เป็น ๑๐ คน 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ แล้วนั้น 
ต่อมาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว “ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ โดยให้คณะพยาบาล
ศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง โดยให้ปรับหลักสูตร เป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐” 
  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่  
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ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างประชากรซึ่งมีผู้สูงอายุมากขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์และการพยาบาล และนโยบายสุขภาพ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลขององค์กรวิชาชีพ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ ๕ ปี เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้าน 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญขั้นสูง มีภาวะผู้น า สามารถประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้บริการทางการพยาบาล และพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๒๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอาย ุหลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ 
  ผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้กระชับชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ปรับความส าคัญของหลักสูตรให้กระชับชัดเจน 
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  ๑.๓ หมวดที่ ๑ ปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้เพ่ิมเนื้อหาสาระส าคัญ 
   ที่ปรับว่าสอดคล้องกับเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และสอดคล้อง 
   กับ Thailand 4.0 อย่างไร 
  ๑.๔ หมวดที่ ๘ การประเมินผลและปรับปรุงผลการด าเนินการของหลักสูตร  
   สภามหาวิทยาลัยอยากทราบว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการ 
   ประเมินหลักสูตรเดิมอย่างไรก่อนที่จะท าการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงส่วนใหญ่ 
   จะมีแต่ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต แต่ไม่มี 
   ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรจาก 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเลย จึงขอให้เพ่ิมข้อมูลส่วนนี้เข้าไปในหมวดที่ ๘ 
  ๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ รายวชิา ๑๐๗๕๐๔๖๐  
   การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล และรายวิชา ๑๐๓๖๐๖๖๐  
   สัมมนาทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การของดรับนิสิต 
  ๔.๑.๑ การของดรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   การพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการของดรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกันเพ่ือหาอาจารย์
ภายในคณะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทดแทน และไม่สามารถสรรหาอาจารย์มาได้  
จึงมีมติร่วมกันของดรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะด าเนินการเปิดรับนิสิตเมื่อมีความพร้อมต่อไป 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๖/ ว๒๔๒๗ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการของดรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
 ผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
  ผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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 ๔.๒ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๒.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาใกล้เคียงกัน 
ประกอบกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี พร้อมด้วยสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จึงใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม เข้าด้วยกัน โดยมีการออกแบบ 
รายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่คาดหวังซึ่งได้จากการส ารวจกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรดังกล่าว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ปรับปรัชญาของหลักสูตร บรรทัดที่ ๔ ค าว่า “อย่าง”  
   เปลี่ยนเป็น “ให้” 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้เพิ่มเนื้อหาสาระส าคัญ 
   ที่ปรับว่าสอดคล้องกับเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และสอดคล้อง 
   กับ Thailand 4.0 อย่างไร 
  ๑.๓ หมวดที่ ๑ ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยไม่ต้องแยก แผน ก แผน ข  
   ให้รวมเป็นวัตถุประสงค์เดียว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย  
   เพราะฉะนั้น แผน ข จึงต้องมีแนวคิดบนพ้ืนฐานของการวิจัย 
  ๑.๔ หมวดที่ ๘ การประเมินผลและปรับปรุงผลการด าเนินการของหลักสูตร  
   สภามหาวิทยาลัยอยากทราบว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการ 
   ประเมินหลักสูตรเดิมอย่างไรก่อนที่จะท าการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่ 
   จะมีแต่ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต แต่ไม่มี 
   ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรจาก 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเลย จึงขอให้เพ่ิมข้อมูลส่วนนี้เข้าไปในหมวดที่ ๘ 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้ระบุเฉพาะผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์  
   หากเป็น Abstrat ให้ตัดออก 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
ประกาศดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
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สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
บัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ (Bio-based economy) และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน โดยการปรับปรุง
รายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก นอกจากนี้ยังเพ่ิมแผนการศึกษาเพ่ือ 
เปิดโอกาสให้มีการน าเอาปัญหาทางอุตสาหกรรมมาเป็นหัวข้อในการวิจัย และปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัด 
การเรียนการสอนในรูปแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ 
แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมได้จริง นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการปรับปรุงจากหลักสูตรนานาชาติมาเป็น 
หลักสูตรที่มีท้ังรายวิชาที่สอนเป็นภาษาไทยและอังกฤษเพ่ือให้เหมาะสมกบัรายวิชาที่บางครั้งจะต้องเข้าใจ
ทฤษฏีอย่างถ่องแท้ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดทางภาษาที่ชัดเจน และนอกจากนี้เพ่ือลดอุปสรรคด้าน
การสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่เข้าศึกษาทางภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์
เฉพาะทางวิชาการเพ่ือความเข้าใจที่ถ่องแท้ของศาสตร์ทางวิศวกรรมชีวภาพ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
    หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์    ๖ หน่วยกิต 
 

    หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต  
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  แบบ ๑.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๗๒ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้กลับไปพิจารณาทบทวนรูปแบบของหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
   หรือหลักสูตรภาษาไทย 
  ๑.๒ หากปรับเป็นหลักสูตรภาษาไทยต้องปรับปรัชญาของหลักสูตรด้วย 
  ๑.๓ หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ขอให้เพิ่มข้อมูลว่าหลักสูตรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๔ หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ ขอให้เพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
  ๑.๕ หมวดที่ ๑ ปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้เพิ่มเนื้อหาสาระส าคัญ 
   ที่ปรับว่าสอดคล้องกับเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และสอดคล้อง 
   กับ Thailand 4.0 อย่างไร 
  ๑.๖ หมวดที่ ๑ ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยไม่ต้องแยก แผน ก แผน ข  
   ให้รวมเป็นวัตถุประสงค์เดียว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย  
   เพราะฉะนั้น แผน ข จึงต้องมีแนวคิดบนพ้ืนฐานของการวิจัย 
  ๑.๗ หมวดที่ ๓ ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ ให้ชัดเจน 
  ๑.๘ หมวดที่ ๘ การประเมินผลและปรับปรุงผลการด าเนินการของหลักสูตร  
   สภามหาวิทยาลัยอยากทราบว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการ 
   ประเมินหลักสูตรเดิมอย่างไรก่อนที่จะท าการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่ 
   จะมีแต่ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต แต่ไม่มี 
   ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรจาก 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเลย จึงขอให้เพ่ิมข้อมูลส่วนนี้เข้าไปในหมวดที่ ๘ 
  ๑.๙ ขอให้เพ่ิมรายวิชาที่เป็นปฏิบัติการในระดับปริญญาเอก 
  ๑.๑๐ ขอให้ปรับการเขียนผลงานทางวิชาการให้เป็นแบบ APA  
  ๑.๑๑ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์อักษร สระ วรรณยุกต์ การเว้นวรรค ให้ถูกต้อง 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๒.๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ การพัฒนาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านการคมนาคมที่ท าให้การเคลื่อนย้ายประชากรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
ปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพจึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามการพัฒนาเทคโนโลยี และศาสตร์ทางการ
สาธารณสุขของประเทศและของโลกจึงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาและ 
การจัดการทางสาธารณสุขจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้น บุคลากรทาง
สาธารณสุขจึงต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพให้ทันกับความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านวิชาชีพการสาธารณสุข
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐาน 
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข ที่สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (มคอ. ๑) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาประเทศที่เข้าสู่ Thailand 4.0 ที่ต้องการผลงานวิจัยที่น าไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาสาธารณสุขต้ังแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศได้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๔๒ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์    ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ขอให้เพิ่มข้อมูลว่าหลักสูตรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ ขอให้เพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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  ๑.๓ หมวดที่ ๑ ปรับปรัชญาของหลักสูตร เป็น “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
   มหาบัณฑิตมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
   เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative 
   Learning) โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จากสภาพปัญหาที่เป็นจริง 
   (Problem-based Learning) เป็นบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
   ด้วยวิจารณญาณ การสื่อสารและน าเสนอ สามารถผสมผสานการใช้เทคโนโลยี 
   เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เป็นคนดีมีคุณธรรม 
   จริยธรรมและมีจิตวิญญาณของนักสาธารณสุขอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีส่วนท าให้ 
   ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนต่อไป” 
  ๑.๔ หมวดที่ ๑ ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยไม่ต้องแยก แผน ก แผน ข  
   ให้รวมเป็นวัตถุประสงค์เดียว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย  
   เพราะฉะนั้น แผน ข จึงต้องมีแนวคิดบนพ้ืนฐานของการวิจัย และปรัชญาของ 
   หลักสูตรมีเขียนถึงการสร้างนวัตกรรม แต่ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไม่มี 
   การสร้างนวัตกรรมให้ปรับให้สอดคล้องกัน และให้เพ่ิมทักษะที่ควรมีมากกว่า 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้ระบุเฉพาะผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์  
   หากเป็น Abstrat ให้ตัดออก 
  ๑.๖ รายวิชาวิทยานิพนธ์ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๓.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ตามที่
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้เริ่มใช้ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เป็นต้นมา เมื่อวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ได้มาตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร และเสนอให้ปรับปรุงผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแต่เดิมการจัดท าผลการเรียนรู้ของหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต์บัณฑิตใช้หลักการบูรณาการระหว่างผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพาและผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก้ไขใหม่โดยไม่ให้มีการปรับเปลี่ยนผลการเรียนรู้ให้ต่างจากที่มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดไว้  
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ส่วนการเรียงล าดับข้อของผลการเรียนรู้นั้น จะเรียงของมหาวิทยาลัยบูรพาหรือของมาตรฐานวิชาชีพก่อนก็ได้ 
และให้คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จัดท าตารางเทียบผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
กับของมาตรฐานวิชาชีพ เสนอคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์ 
แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ จากที่คณะการแพทย์ 
แผนไทยอภัยภูเบศร ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย โดยรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
ขอเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าในการจัดท า
หลักสูตรครั้งแรก หลักสูตรมีรายวิชาที่ชื่อวิชาภาษาอังกฤษขาดค าส าคัญไป และขอแก้ไขจ านวนชั่วโมง 
ในรายวิชาโครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๑๔ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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



- ๑๕ - 

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
  ระยะเวลาในการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องผ่าน 
  คณะกรรมการหลายชุด ท าให้ใช้เวลานานกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ  
  จึงเสนอให้การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจ าคณะ 
  ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้แนบเอกสารหลักฐานที่ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 
  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และให้เขียนสรุปกระบวนการ การเสนอขอ 
  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยเข้าใจ เพื่อขอให้ 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติย้อนหลัง 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร  
  จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง โดยมีเหตุผลตามรายละเอียดดังนี้ 

 ล าดับที่ ๑ จากนายอาจินต์ สงทับ เป็น นางสาวบุปผา  รักษานาม เนื่องจาก 
นายอาจินต์ สงทับ ลาออกจากราชการ 

 ล าดับที่ ๒ นายพยงค์ เทพอักษร เป็น  นางสาวกาญจนชญา ศิริโชติ เนื่องจาก 
นายพยงค์ เทพอักษร ลาศึกษาต่อหลังปริญญาเอก  

 ล าดับที่ ๓ จากนายวัฒนา แป้นน้อย เป็น นางสาวสิริมา วังพยอม เนื่องจาก 
นายวัฒนา แป้นน้อย ลาออกจากราชการ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ล าดับที่ ๔ คงเดิม 



- ๑๖ - 

 ล าดับที่ ๕ จากนางจันทิมา ลิ่มหัน เป็น นางสาวบุญแทน กิ่งสายหยุด เนื่องจาก 
นางจันทิมา ลิ่มหัน เตรียมลาออกจากราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
 จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
  ระยะเวลาในการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องผ่าน 
  คณะกรรมการหลายชุด ท าให้ใช้เวลานานกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ  
  จึงเสนอให้การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจ าคณะ 
  ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้แนบเอกสารหลักฐานที่ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 
  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และให้เขียนสรุปกระบวนการ การเสนอขอ 
  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยเข้าใจ เพื่อขอให้ 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติย้อนหลัง 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเหตุผลตามรายละเอียดดังนี้ 
 



- ๑๗ - 

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

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

 ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวอุรารัช บูรณะคงคาตรี เป็น นายสมพร แก้วทอง 
เนื่องจากนางสาวอุรารัช บูรณะคงคาตรี ย้ายหลักสูตร โดยเปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ล าดับที่ ๔ จาก นางอารี จึงเจริญนรสุข เป็น นายนิธิ ปรัสรา เนื่องจากนางอารี  
จึงเจริญนรสุข ย้ายหลักสูตร โดยเปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ล าดับที่ ๖ จาก นายเศกสรรค์  วสุรีย์ เป็น นางแก้วใจ มาลีลัย เนื่องจาก 
นายเศกสรรค์ วสุรีย์ ลาออกจากราชการ  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต 
  เกี่ยวกับระยะเวลาในการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องผ่าน 
  คณะกรรมการหลายชุด ท าให้ใช้เวลานานกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ  
  จึงเสนอให้การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจ าคณะ 
  ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้แนบเอกสารหลักฐานที่ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 
  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และให้เขียนสรุปกระบวนการ การเสนอขอ 
  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยเข้าใจ เพื่อขอให้ 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติย้อนหลัง 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๑๘ - 

 ๔.๓.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล ดงันี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็น นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร 
เนื่องจากนางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ ลาออก 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางพิริยา ศุภศรี เป็น นางสาววรรณทนา ศุภสีมานนท์ 
เนื่องจากครบก าหนดสัญญาจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) และ
มอบหมายให้นางสาววรรณทนา ศุภสีมานนท์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ 
เป็น นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ เนื่องจากให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.๑) 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๒๐๖๒ เมื่อวันพุธที่  
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับระยะเวลาในการเสนอขอ 
  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องผ่านคณะกรรมการหลายชุด ท าให้ใช้ 
  เวลานานกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ จึงเสนอใหก้ารเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตรมีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ ให้แนบ 
  เอกสารหลักฐานที่ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  
  และให้เขียนสรุปกระบวนการ การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ให้สภามหาวิทยาลัยเข้าใจ เพื่อขอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติย้อนหลัง 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๑๙ - 

 ๔.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นางสาวศิริลักษณ ์บัตรประโคน เป็น นางสาวกันต์รพี สมจิตร์ 
เนื่องจากนางสาวศิริลักษณ ์บัตรประโคน ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับระยะเวลาในการเสนอขอ 
  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องผ่านคณะกรรมการหลายชุด ท าให้ใช้ 
  เวลานานกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ จึงเสนอให้การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตรมีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ ให้แนบ 
  เอกสารหลักฐานที่ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  
  และให้เขียนสรุปกระบวนการ การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ให้สภามหาวิทยาลัยเข้าใจ เพื่อขอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติย้อนหลัง 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๐ - 

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

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวรัฐพร ปานมณี เป็น นาวสาวโสภ ีชาญเชิงยุทธชัย เนื่องจาก นางสาว 
รัฐพร ปานมณี ลาศึกษาต่อ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ ๒ นางสาวโสภี ชาญเชิงยุทธชัย 
  ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาจีน  
 ๒. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ ๓ ต าราให้ระบุจ านวนหน้าด้วย 
 ๓. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ ๕ นางสาวรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ 
  ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาจีน  
 ๔. ขอให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตแล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ หารือเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก 
   

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รองศาสตราจรย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล) หารือเรื่องการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก ที่ก าหนดว่าผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์  
ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
  



- ๒๑ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้น าไปหารือในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  เพ่ือปรับแก้ประกาศฯ ต่อไป 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

           
 

(นางเสริมศรี  สามารถกิจ)             (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน       ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
  ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 

            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


