
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   (แทน) ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๔. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๕. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ภก.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ดร.ปัทมา  ศรีน ้าเงิน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
 ๑๕. ว่าที่ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื อ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 



-๒- 

 ๑๖. ดร.ทนงศักดิ์  เทพสนธิ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๑. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๒. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๓. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๔. อาจารย์ทศพร อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ้านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๕. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื อศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๖. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 ๒๗. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ้านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวเสาวณีย์ ส้าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ้านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๐. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๑. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๔. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๕. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๖. ประธานโครงการจัดตั งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.อุทัยวรรณ เจริญสุข   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัชลบุรี  
        สถาบันสมทบมหาวิทยาลยับูรพา 
 ๒. อาจารย์เพียงดาว ค้านึงสิทธิ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัชลบุรี  
        สถาบันสมทบมหาวิทยาลยับูรพา 
 ๓. อาจารย์สรินธา สุภาภรณ์  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัชลบุรี  
        สถาบันสมทบมหาวิทยาลยับูรพา  
  

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐      น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 



-๔- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การจัดสอบ English Proficiency Test ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ 
 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการส้าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ “ข้อ ๓ (๑) การสอบ English Proficiency Test ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑  
เพ่ือทราบระดับความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ใช้ประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และใช้เป็นแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรม และวิธีการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ภาษาอังกฤษของนิสิตได้อย่างเหมาะสม” นั น สถาบันภาษาได้ด้าเนินการจัดการสอบ English Proficiency  
Test ส้าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั นปีที่ ๑ แล้ว โดยจะเปิดให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รหัส ๕๙) และปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รหัส ๖๐) เข้าสอบ English Proficiency Test  
ได้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
  ๑.ขอให้ก้าหนดตารางสอบ English Proficiency Test ส้าหรับนิสิตแต่ละหลักสูตร 

   และขอให้สถาบันภาษาก้าหนดรูปแบบการจัดสอบ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
   บูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี  
   เพ่ือใช้ในการส้าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๒.ขอให้สถาบันภาษาวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ในการจัดสอบ ส้าหรับค่าธรรมเนียม 
   ในการจัดสอบให้หารือร่วมกันอีกครั ง 
๓.เมื่อนิสิตสอบ English Proficiency Test แล้ว ขอให้สถาบันภาษาแจ้งผลการสอบ 
   ให้กับนิสิตและคณะที่นิสิตผู้นั นสังกัดทราบผลการสอบด้วย 
๔.ขอให้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดสอบที่วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตสระแก้ว  
   และสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
๕.ก่อนที่จะด้าเนินการจัดสอบ English Proficiency Test ขอให้สถาบันภาษาท้าหนังสือ 
   แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ 
๖.ขอให้สถาบันภาษาหารือร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ส้าหรับแนวทาง 
   ในการจัดเก็บข้อมูลผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือออกใบรับรองให้ 
 นิสิตและน้าผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษมาก้าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 
 การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในอนาคต 
 
 
 
 

 
 
 



-๕- 

 ๔.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมา 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.๒๕๕๖ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา  ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจาก 
ทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
    ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที ่๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จงัหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 



-๖- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ รายวิชา ๕๓๒๕๐๕๔ ให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น 
       “Exercise and Sport for Health” 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ได้รับการ 
   เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด้ารงต้าแหน่ง 
   ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังให้เป็นไปตามประกาศ 
   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
   หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ให้สอดคล้อง 
   กับเล่มหลักสูตร เช่น หมวดที่ ๕ ข้อ ๑ และข้อ ๓ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ครบวงรอบที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ท าให้หลักสูตรต้องมีการ 
ปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้ 
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย 
การฟ้ืนฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
จงึมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ 
ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 5 ปี 
 
 
 
 
 



-๗- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
    ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ รายวิชา ๕๓๒๕๐๕๔ ให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น 
      “Exercise and Sport for Health” 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
        ประจ้าหลักสูตรให้มีวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงาน 
   ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั ง 
   ให้บุคคลด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 



-๘- 

  ๑.๓ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียน 
   ผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association  
   (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท้าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
   หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ให้สอดคล้อง 
   กับเล่มหลักสูตร เช่น หมวดที่ ๕ ข้อ ๑ และข้อ ๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และผลิตบัณฑิตมา 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการ 
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ การปรับปรุงได้ด าเนินการให้ 
สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ รอบระยะเวลา 5 ปี 
ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
    ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบรูพา แลว้ 
 



-๙- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แลว้ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ รายวิชา ๕๓๒๕๐๕๔ ให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น 
      “Exercise and Sport for Health” 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๗ ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
    และมาตรฐาน ขอให้พิจารณาทบทวนปรับความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร 
    ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
        ประจ้าหลักสูตรให้มีวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงาน 
   ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั ง 
   ให้บุคคลด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๑.๔ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียน 
   ผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association  
   (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท้าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
   หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ให้สอดคล้อง 
   กับเล่มหลักสูตร เช่น หมวดที่ ๕ ข้อ ๑ และข้อ ๓ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๑๐- 

 ๔.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ครบวงรอบที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ท าให้หลักสูตรต้องมี 
การปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้ 
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ป่วย และการฟ้ืนฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 5 ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
    ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ รายวิชา ๕๓๒๕๐๕๔ ให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น 
      “Exercise and Sport for Health” 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๗ ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
    และมาตรฐาน ขอให้พิจารณาทบทวนปรับความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร 
    ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
        ประจ้าหลักสูตรให้มีวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงาน 
   ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั ง 
   ให้บุคคลด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๑.๔ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียน 
   ผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association  
   (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท้าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
   หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ให้สอดคล้อง 
       กับเล่มหลักสูตร   

๒.     เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๑๒- 

 ๔.๖ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ครบวงรอบที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ท าให้หลักสูตรต้องมี 
การปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้ 
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย 
การฟ้ืนฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ 
ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 5 ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
    ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบนัสมทบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ รายวิชา ๕๓๒๕๐๕๔ ให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น 
      “Exercise and Sport for Health” 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัว่ไป ข้อ ๗ ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
    และมาตรฐาน ขอให้พิจารณาทบทวนปรับความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร 
    ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
        ประจ้าหลักสูตรให้มีวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงาน 
   ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั ง 
   ให้บุคคลด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๑.๔ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียน 
   ผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association  
   (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท้าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
   หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ให้สอดคล้อง 
       กับเล่มหลักสูตร เช่น หมวดที่ ๕ ข้อ ๑   
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๑๔- 

 ๔.๗ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข 
ชุมชน  พ.ศ.2556  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้การปรับปรุงได้ด าเนินการให้สอดคล้องต่อ 
ประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และสอดคล้องต่อ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการ 
ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
    ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ รายวิชา ๕๓๒๕๐๕๔ ให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น 
      “Exercise and Sport for Health” 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๗ ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
    และมาตรฐาน ขอให้พิจารณาทบทวนปรับความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร 
    ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ได้รับการ 
   เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด้ารงต้าแหน่ง 
   ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังให้เป็นไปตามประกาศ 
   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๔ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียน 
   ผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association  
   (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท้าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
   หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ให้สอดคล้อง 
       กับเล่มหลักสูตร เช่น หมวดที่ ๕ ข้อ ๑   
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 
 
 



-๑๖- 

 ๔.๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
หลักสูตรให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยคงความสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 
5 ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตมาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
    ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
 
 



-๑๗- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  ๑.๑ รายวิชา ๕๓๒๕๐๕๔ ให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น 
      “Exercise and Sport for Health” 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๗ ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
    และมาตรฐาน ขอให้พิจารณาทบทวนปรับความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร 
    ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ได้รับการ 
   เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด้ารงต้าแหน่ง 
   ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังให้เป็นไปตามประกาศ 
   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๔ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียน 
   ผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association  
   (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท้าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
   หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ให้สอดคล้อง 
       กับเล่มหลักสูตร เช่น หมวดที่ ๕ ข้อ ๑ และข้อ ๓ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 

 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลักสูตรล้าดับที่ ๒  
จาก นางสาวณัฐธยาน์  เชาวธ์นาพัฒน์ เป็น นางสาวภัทรวดี ศรีคุณ เนื่องจากนางสาวณัฐธยาน์  เชาวธ์นาพัฒน์  
มีผลงานทางวิชาการเกินระยะเวลาในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอาจารย์ประจ้าหลักสูตรล้าดับที่ ๕ จากนายวรัญญู 
ประเสริฐเจริญสุข เป็น นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์ เนื่องจากนายวรัญญู  ประเสริฐเจริญสุข ลาออก  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที ่๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 



-๑๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะการจัดการและการท่องเที่ยวจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



-๑๙- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๑๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะศกึษาศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะดนตรีและการแสดงจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับ
นิสิตระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.   เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๒๐- 

 ๔.๑๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับ
นิสิตระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะสหเวชศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๒๑- 

 ๔.๑๖ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะโลจิสติกส์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้พิจารณาปรับ 
ข้อ ๔ (๒) จาก “ได้ศึกษารายวิชาของสาขาวิชาที่ต้องการย้ายไปสังกัดอย่างน้อย  
๑ รายวิชา และได้รับค่าระดับขั นของวิชาเหล่านั นไม่ต่ ากว่า B” เป็น “ได้ศึกษา 
รายวิชาของสาขาวิชาที่ต้องการย้ายไปสังกัดอย่างน้อย ๑ รายวิชา และได้รับ 
ค่าระดับขั นของวิชาเหล่านั นไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐” 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๒๒- 

 ๔.๑๘ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะวิทยาศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ้าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๙ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้จัดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน จ้านวน ๙ วัน (จากเดิม ๗ วัน  
ให้เพ่ิมวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้นิสิตภาคพิเศษมีเวลาในการสอบมากขึ น) ตั งแต่ภาคเรียนต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง ก้าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส้าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ก้าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส้าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ก้าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส้าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยขอให้ปรับวันส่งเกรดภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก “วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็น “วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐” 

๒. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 



-๒๓- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก้าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น. 
 
 
 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 
          (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ้านวยการกองบริการการศึกษา  ผู้รักษาการแทนช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


