
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๒/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   ๓.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘.  อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๙.  ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๐. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๒. ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 



-๒- 

๑๔. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๖. นางสาววัชร ี ก าจัดโศรก   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๘. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๑๙. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๑. รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๒. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๓. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๔. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๕. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ผศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข    คณะวิทยาศาสตร์ 
  ๒.  ดร.ทรงกลด  สารภูษิต   คณะวิทยาศาสตร์ 
  ๓.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    กองบริการการศึกษา 
  ๔.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๕.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 



-๓- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๒๐  น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
       วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมี
สมรรถนะ ดังนี้ 

      ๑.  มีความรู้พ้ืนฐานและประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ที่สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์หรือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และ วิชาชีพ 

      ๒.  สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านชีวเคมี ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
สามารถท าการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในสาขาชีวเคมี 

      ๓.  มีทักษะในการท างานเป็นทีม มุ่งประสานผลส าเร็จของงาน สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา วิจัยและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



-๔- 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ  ๑๒  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก   ๑๒  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 
     ๑.๑  ข้อ ๕.๒ ภาษาท่ีใช้ ขอให้ปรับเป็น หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

  และภาษาต่างประเทศ และขอให้ระบุภาษามาด้วย 
     ๑.๒  หน้า ๖ ขอให้ตรวจสอบค าว่า “ประชาคมอาเซียน (AEC)”และขอให้ตรวจสอบ 

  ทั้งเล่มหลักสูตร 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
      สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 

http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu


-๕- 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาชวีเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ การปรับปรุง
หลักสูตรครั้งนี้เป็นการเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก เพ่ือให้นิสิตมีรายวิชาเลือกที่ตนเองสนใจได้มากยิ่งข้ึน 
และเพ่ิมเนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเฉพาะสาขาตรงตาม
วิชาชีพ ได้แก่ การเพ่ิมรายวิชาที่ถูกก าหนดตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพควบคุมด้านการควบคุม
มลพิษทางน้ าของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาวารชิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๖- 

๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 

      ๑.  ล าดับที่ ๑  นายอ าพล  ธรรมเจริญ  เป็น  นายวศนิ  วิพิศมากูล   
เนื่องจากนายอ าพล  ธรรมเจริญ  ครบก าหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      ๒.  ล าดับที่ ๒  นางสาววรรณ์ทนา  พรมสวย  เป็น  นายอรรณพ  แก้วขาว  
เนื่องจากนางสาววรรณ์ทนา  พรมสวย  ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีก าหนด ๑ ปีตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
     คณะกรรมการ ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ  

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  
  แบบ American Psychological Association (APA)  

     ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.   
  โดยผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยที่ 
  ตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
  (Proceedings) โดยผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ใช้ย้อนหลัง ๕ ปี 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๗- 

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
        ๑.  ล าดับที่ ๑  นายอ าพล  ธรรมเจริญ  เป็น  นายวศนิ  วิพิศมากูล   
เนื่องจากนายอ าพล  ธรรมเจริญ  ครบก าหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        ๒.  ล าดับที่ ๓  นางสาววรรณ์ทนา  พรมสวย  เป็น  นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน  
เนื่องจากนางสาววรรณ์ทนา  พรมสวย  ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีก าหนด ๑ ปีตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
     คณะกรรมการ ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ  

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  
  แบบ American Psychological Association (APA)  

     ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.   
  โดยผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยที่ 
  ตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
  (Proceedings) โดยผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ใช้ย้อนหลัง ๕ ปี 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๘- 

๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล 
ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเดิมบางท่านลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๒  จาก  
นางสาวอรสา  สุริยาพันธ์  เป็น  นางศนิ  จิระสถิตย์  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ 
     ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ  

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  
  แบบ American Psychological Association (APA)  

     ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.   
  โดยผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยที่ 
  ตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
  (Proceedings) โดยผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ใช้ย้อนหลัง ๕ ปี 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

      คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๖  



-๙- 

เนื่องจากนายวรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์ ต้องไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา   
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ 
     ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ  

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  
  แบบ American Psychological Association (APA)  

     ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.   
  โดยผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยที่ 
  ตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
  (Proceedings) โดยผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ใช้ย้อนหลัง ๕ ปี 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๘ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 

        ตามท่ี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น  
ในการนี้ ขอแจ้งไม่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ๓ รายวิชาของสถาบันภาษา ดังนี้ 

๑.  ๙๙๙๐๖๑ การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   ๒(๒-๐-๔) 
 English Reading for Graduate Studies 

๒.  ๙๙๙๐๖๓ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
 English Reading for Graduate Research   

๓.  ๙๙๙๐๖๔ การอ่านและเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษ    ๓(๓-๐-๖) 
Reading and Writing English Research Papers 



-๑๐- 

โดยจะขอเรียนในรายวิชาของคณะฯ ๓ รายวิชา ดังนี้ 
 ๑.  ๘๗๖๖๗๔ การอ่านส าหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์   ๒(๒-๐-๔) 
   Reading for Geoinformatics 
 ๒.  ๘๗๖๘๗๔ การอ่านเพ่ือการวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์  ๒(๒-๐-๔) 
   Reading for Geoinformation Research 
 ๓.  ๘๗๖๘๗๕ การอ่านและเขียนเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) 
   Academic Reading and Writing for Geoinformatics 

คณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อาจารย์ของคณะฯ ซึ่งวิชาดังกล่าว 
การลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) ระบบการให้คะแนนแสดงสัญลักษณ์ S ผ่านตามเกณฑ์ 
(Satisfactory) I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) และ U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
จึงขอเพ่ิมรายวิชาทั้ง ๓ รายวิชา โดยจัดท าเป็นแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ ดังนี้ 
 ๑.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  ๑.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  

     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
       ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และการปรับปรุงแก้ไข 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



-๑๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

                  
        (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
              นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
            ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


