
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์  สายฟ้า   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.ภัทราพร สร้อยทอง   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.พรทิพย์ เย็นใจ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.ภัทราวด ี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๐. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๒. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    กรรมการและเลขานุการ  
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๒. ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๓. ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๔. ผศ.ดร.สาธิน ี เลิศประไพ  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๕. ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๖. ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชพันธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี - 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความรู้ 
ความช านาญในด้านภูมิสารสนเทศอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาประเทศไทยและนานาชาติ สามารถน าความรู้ทางวิชาการมาใช้แก้ปัญหาและวางแผนพัฒนา 
ทรัพยากรของประเทศ โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีคุณลักษณะ ดังนี้  
  ๑. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ในการท าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ได้  
  ๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศและสามารถท าหน้าที่ในบทบาทผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี   
  ๓. มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าความรู้ ความสามารถใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์  
ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์รวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศในการเรียนและการท าวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหา วางแผน การบริหารจัดการเชิงวิชาการ  
วิจัยและพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 

http://e-meeting.buu.ac.th/
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรล าดับที่ ๓ ให้มีคุณสมบัติ มาตรฐาน และมีผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 
 
  ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
จ านวน ๒๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน 



-๖- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน  
โดยจะพิจารณาจ านวนการรับนิสิตอีกครั้งหลังจากปรับแก้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 
 
 ๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมเีหตุผล คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
๒๕๕๕ มาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลานาน ๕ ปีการศึกษา จึงเห็นควรปรับปรุง 
หลักสูตรดังกล่าวให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งรองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ การเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน 
ของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและศูนย์การแพทย์นานาชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  
รอบระยะเวลา ๕ ปี 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์      ๔๘ หน่วยกิต 
  ฝึกประสบการณ์วิจัย ๒๔๐ ชั่วโมง 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๒ หน่วยกิต 
  วิชาแกน   ๑๔ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๒ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์      ๓๖ หน่วยกิต 
  ฝึกประสบการณ์วิจัย ๑๘๐ ชั่วโมง 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

http://e-meeting.buu.ac.th/


-๗- 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๓๒๓๗  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔ เปลี่ยนแปลงจาก นางสาวรินดา วราวุฒิ เป็น นายภาคภูมิ ใจมีอารี 
    เนื่องจาก นางสาวรินดา วราวุฒิ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
  ล าดับที่ ๕ ตัด Mr. Richard Anthony O’Donnell  
    เนื่องจาก Mr. Richard Anthony O’Donnell ลาออก 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 



-๘- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการเพ่ิมจ านวนจาก ๓ คน เป็น ๕ คน เพื่อดูแลและบริหารหลักสูตรให้เป็นไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ในล าดับดังนี้   
  ล าดับที่ ๔  เป็น นางสาวศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ 
  ล าดับที่ ๕  เป็น นายอนันต์ อธิพรชัย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 



-๙- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยขอเพ่ิม 
นางสาวนิรมล ปัญญ์บุศยกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๙ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และเพ่ิมนางสาวจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๑๐ ทั้งนี้เพ่ือให้การดูแล 
จัดการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมข้ึน (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
ส่วนงานอนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก วรพรรณ จันทร์ดี เป็น อารยา วิวัฒน์วานิช เนื่องจากวรพรรณ  
จันทร์ดี ลาท าวิจัยเป็นเวลา ๑ ปี ท าให้อยู่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ครบ ๙ เดือน (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



-๑๑- 

มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จากนายเสฎฐกรณ์ อุปเสน เป็นนายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ 
    เนื่องจากนายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ ได้กลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปท าวิจัย 
    หลังปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  
    และขอกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๒ จากนางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา เป็นนายรอบรู้ รังสิเวค 
    เนื่องจากนางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา เปลี่ยนไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม 
    สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ล าดับที่ ๔ จากนางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว เป็นนายอาณัติ ดีพัฒนา 
    เนื่องจากนางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว เปลี่ยนไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
    (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว  



-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงานอนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 

  ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๘ 
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นางสุรางคนา ธรรมลิขิต เป็น  
นายกฤษณะ ชินสาร เนื่องจากนางสุรางคนา ธรรมลิขิต ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
  ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 



-๑๓- 

มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๘  
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานอนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและ 

  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี  
๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายสมพล ประคองพันธ์ เป็น นางมยุรี ตันติสิระ 
    เนื่องจากนายสมพล ประคองพันธ์ หมดสัญญาจ้างกับคณะเภสัชศาสตร์ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวศศิภาวรรณ มาชะนา เป็น นายฐิตินันท์ เอื้ออ านวย 
    เนื่องจากนางสาวศศิภาวรรณ มาชะนา ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายอนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ เป็น นางสาวธันย์ชนก ศิริรักษ์ 
    เนื่องจากนายอนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตร 
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว  
 



-๑๔- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตร 
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทาง 
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานอนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาการปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น คณะท างานฯ ได้พิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
ชั้นน าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก  
แบบ ๒ แล้วมีมติให้ปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๓๐ (๓) (ข) เป็น “เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๑๕- 

  ๔.๑๒ การพิจารณาปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต 
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาการปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น คณะท างานฯ ได้พิจารณาประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัย 
ของนิสิตบัณฑิตศึกษา เนื่องด้วยประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยบังคับใช้ 
ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จึงท าให้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรม 
การวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ครอบคลุมถึงนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
เป็นต้นไป คณะท างานฯ จึงมีข้อเสนอแนะให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ปรับแกป้ระกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอประเด็นให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัย ปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการพิจารณาปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัย 
 ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ปรับแก้ประกาศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
เพ่ือบังคับใช้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป  

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๑๖- 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)           (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผศ.นพ.ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


