รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ดร.เนตรดาว
ชัยเขต
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๓. รศ.ดร.นุจรี
ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๔. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๕. ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๖. ดร.ชัยณรงค์
ศรีมันตะ
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๗. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๘. รศ.ดร.ณกร
อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์
๙. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๑. ดร.ฉัตรกมล
สิงห์น้อย
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๒. ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๓. ผศ.ดร.ภานุ
สรวยสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๔. ผศ.ดร.มารุต
ตั้งวัฒนาชุลีพร
กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๕. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๖. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๗. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๑๘. ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๙. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๒๐. ดร.พรรณี
พิมาพันธุ์ศรี
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๑. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒๒. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๓. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๔. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๕. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๘. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๒. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

-๓ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
ผศ.ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล (คณะศึกษาศาสตร์)
ดร.เชวง ซ้อนบุญ (คณะศึกษาศาสตร์)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๒๑

ด้วยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๒๑ โดย คปก. จะเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา จานวน ๑ รอบ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบ
เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครขอรับทุนและหลักเกณฑ์การพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้า
ของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้ดาเนินการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑ ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง
ในการวางแผน อานวยการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุมกากับ พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน และบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
และมีคุณภาพ และได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี ตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๔ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะดูแลนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการ
กาหนดภาระหน้าที่ ขอบเขตการดาเนินงาน และการจัดการงบประมาณให้ชัดเจนต่อไป

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยปรับแก้มติวาระที่ ๔.๖ ขอหารือ
เรื่อง การกาหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา และการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นดังนี้
๑. กาหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ปรับเนื้อความในข้อ ๕ ของประกาศฯ เป็น
“ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ ตามข้อ ๔ อาจได้รับการพิจารณารับเข้า
ศึกษาก่อนได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ BUU-GET ไม่ต่ากว่า ๔๐ คะแนน หรือ
TOEFL iBT ไม่ต่ากว่า ๓๒ คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า ๔.๐ คะแนน หรือ CU-TEP
ไม่ต่ากว่า ๓๐ คะแนน โดยให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษก่อน
ส่าเร็จการศึกษา (Exit Examination) ให้ผ่านตามเกณฑ์ข้อ ๔”
๒. สาหรับนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นต้นไป ให้งดใช้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๕วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งผลิตมหาบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาปฐมวัย เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านการศึกษาปฐมวัย
ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา และสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยเมื่อสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะสามารถทางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
ในระดับปฐมวัย นักวิชาการ นักการศึกษา นักวิจัย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย หรือวิทยากรด้านการศึกษาปฐมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
๒. หลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีสมรรถนะ ดังนี้
๑) มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณความเป็นครู
๒) มีความรู้รอบในศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยและมีความรู้ลึกในประเด็นที่เป็น
ความสนใจเฉพาะทางโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาบุกเบิกประยุกต์ความรู้หรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย การใช้ทักษะทางปัญญา
การสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔) เป็นผู้นาทางการศึกษาปฐมวัยให้กับท้องถิ่นตามหลักวิชาสากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความแตกต่างของบริบทวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๑๖ หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๔ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

-๖คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
(มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ทบทวนจานวนการรับนิสิตให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ต่อจานวนนิสิต
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาให้เหมาะสม
๑.๓ ขอให้ทบทวนประเด็นการปรับแก้ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิต
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก๒) จานวน ๒๐ คน

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จานวน ๒๐ คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว

-๗คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
ขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก๒) จานวน ๒๐ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ทบทวนจานวนการรับนิสิตให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ต่อจานวนนิสิต
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๒ จาก นางสาวปวีณา
มีประดิษฐ์ เป็น นายชิงชัย เมธพัฒน์ เนื่องจาก นางสาวปวีณา มีประดิษฐ์ ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย แทน
นางพรทิพย์ เย็นใจ ซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

-๘ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๕ นายชิงชัย เมธพัฒน์ ออก
เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๙๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ตัดรายชื่อออกจากการ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในคณะต้นสังกัด คือ คณะศึกษาศาสตร์อยู่แล้ว และประกอบกับทาง สกอ. ให้มีการปรับแก้ มคอ.๒ หมวดที่ ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร หัวข้อที่ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา โดยให้ปรับ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายให้เป็น ๑๑ ข้อเท่าเดิม ซึ่งตามเกณฑ์นี้กาหนดว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ
๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีอาจารย์
ในภาควิชาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มเติม และมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ รายละเอียดดังนี้
ขอตัดอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ออก เนื่องจาก
มีจานวนผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ว่าด้วยเรื่องจานวนผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง คือ ลาดับที่ ๑๓ นางสาวสหัทยา รัตนะมงคลกุล
และลาดับที่ ๑๘ นางอังคณา บุญดิเรก
และขอตัดอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ออก ดังนี้
ลาดับที่ ๒๐ นายเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
ลาดับที่ ๒๑ นางอาพันธ์ชนิต เจนจิต
ลาดับที่ ๒๒ นายคงรัฐ นวลแปง
ลาดับที่ ๒๓ นายผลาดร สุวรรณโพธิ์
ลาดับที่ ๒๔ นางพรรณทิพา ตันตินัย
ลาดับที่ ๒๕ นายคมสัน ตรีไพบูลย์
ลาดับที่ ๒๖ นายเชวง ซ้อนบุญ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

-๑๐ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๑ จากนางอิสราภรณ์ ทนุผล
เป็น นายการุณ สุขสองห้อง เนื่องจากนางอิสราภรณ์ ทนุผล ลาออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายการุณ สุขสองห้อง
ลาดับที่ ๒ นางสาวเนตรดาว ชัยเขต
ลาดับที่ ๓ นางสาวศิรดา จารุตกานนท์
ลาดับที่ ๔ นางสาวอรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล
ลาดับที่ ๕ นางสาวเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
ลาดับที่ ๖ นางสาววรรณภา ลือกิตินันท์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

-๑๑คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒ การกาหนดภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประธานกรรมการขอหารือในที่ประชุม กรณีการกาหนดภาระงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน
การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจกาหนดให้มีภาระงานที่ชัดเจนขึ้น
รวมทัง้ การกาหนดสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมเห็นควรให้มีการกาหนดภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจนขึ้น
ทั้งนี้ให้พิจารณาตามแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งให้มกี ารกาหนดสิทธิประโยชน์
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

-๑๒ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายพิชญพงศ์ คีรีเดช)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

