รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ดร.ศิรดา
จารุตกานนท์
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
รศ.ดร.นุจรี
ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ภก.รศ.ดร.สินธุช์ ัย แก้วกิติชัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.นฤมล
อินทรวิเชียร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ดร.สุชาดา
พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.จักรี
ไชยพินิจ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์อธิตา
อ่อนเอื้อน
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ดร.ศักดิ์ชาย
พิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.เทพศักดิ์
ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

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

-๒๑๔. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๕. รศ.ดร.วสุธร
ตันวัฒนกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๖. ผศ.ดร.พัชนีย์
ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๑๗. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๑๘. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๙. รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๑. ผศ.ดร.วิทวัส
แจ้งเอี่ยม
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๒. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๓. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๔. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๕. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
นักวิชาการศึกษา
๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษา
๒๘. นางจินตนา
เปล่งปลั่ง
นักวิชาการศึกษา

(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๓ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.อนามัย
๒. อาจารย์ทิพรัตน์

เทศกะทึก
นาคมอญ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. คณบดีคณะโลจิสติกส์ (ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์)
๒. คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี)
๓. ผู้อานวยการสถาบันภาษา (ผศ.ดร. จรัล ฉกรรจ์แดง)
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชาต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๓

การกาหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒)

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย โดยให้นาผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรมากาหนดลงในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) นั้น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้น และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาควรกาหนด
ผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั้ง ๕ ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ สาหรับกรณีที่
การจัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถกาหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้ครบทั้ง ๕ ด้านนั้น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามผลการดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการกาหนดแต่ละรายวิชาใน
ทุก ๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐
ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา
และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องจากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กาหนดให้ทุกหลักสูตรใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis)
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๕วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้
๑) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ
๒) มีความรู้และความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี ทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์และบูรณาการศาสตร์
เพื่อวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนวัยทางาน
๓) สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนวัยทางาน และเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ
๔) มีทักษะสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีมาตรฐาน

-๖๕) สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์
วางแผน การบริหารจัดการ การกากับดูแล และประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับท้องถิ่น ประเทศ และ
นานาประเทศได้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้
๑) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถชี้นาความถูกต้อง และสื่อความคิดที่ดีให้กับสังคม สามารถตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย ที่เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
๒) มีความรอบรู้ และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้าน
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ ประเมินผล และสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยทางาน
๓) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิจัยอย่างเป็นระบบและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบสุขภาพ นโยบายและนวัตกรรม
เพื่อปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีความซับซ้อนได้
๔) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีความ
ซับซ้อน สามารถบริหารจัดการความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ
๕) มีความสามารถในการสร้างสรรค์ สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนวัยทางาน
ที่มีความหลากหลายของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
๖) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
สามารถชี้นาในการกาหนดนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นมีการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้น
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๒๕ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข ๑๒
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
๑๓
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๔ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต

-๗หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข ๓
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
๖
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๗๔ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๒๓ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข ๑๐
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
๑๓
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการดังนี้

-๘-

๒.

๑.๑ หน้า ๑๒ ข้อ ๒.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๑.๒ หน้า ๔๒ ข้อ ๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
๑.๓ ขอให้ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

๔.๒

การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
(แผน ก แบบ ก ๒) จานวน ๒๐ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๒.๑
และแบบ ๒.๒) จานวน ๕ คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิต
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จานวน ๒๐ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๒.๑
และแบบ ๒.๒) จานวน ๕ คน
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิตที่จะรับ
เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จานวน ๒๐ คน และระดับปริญญาเอก
(แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จานวน ๕ คน

-๙มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิตที่จะรับ
เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จานวน ๒๐ คน และระดับปริญญาเอก
(แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จานวน ๕ คน
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓

ขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผล คือ ด้วยภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์
จะจัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนของหลักสูตร
คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๖๒ คน และยังคง
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๐๔.๔

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
เหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ จาก นางสาวจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
เป็น นางศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ เนื่องจาก นางสาวจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากกรรมการประจาหลักสูตรได้พิจารณา
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรพบว่า มีบางรายวิชาที่ไม่จาเป็นต้องมีบุรพวิชาก็สามารถจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชานั้น ๆ ได้ จึงเห็นควรยกเลิกบุรพวิชา จานวน ๓ รายวิชา คือ รายวิชา ๓๑๒๕๒๐ แผนแบบ
การทดลอง รายวิชา ๓๑๒๕๒๑ การวิเคราะห์การถดถอย และรายวิชา ๓๑๒๖๒๔ การวิเคราะห์หลายตัวแปร
ซึ่งทาให้รายวิชาดังกล่าวสามารถเรียนภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๑๑ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรลาดับที่ ๔ จาก นายนุพันธ์ เขียวไม้งาม เป็น นางสาวกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
เนื่องจากปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๗

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๕ จาก นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ เป็น นางสาวกนกนุช
ชื่นเลิศสกุล เนื่องจากต้องการให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.๑) ได้บริหารหลักสูตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

-๑๒คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์
ประจาหลักสูตรมีรายชื่อซ้าซ้อนในหลักสูตรระดับปริญญาโทเกิน ๑ หลักสูตร รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในลาดับนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางสาวนฤมล ปทุมารักษ์ เป็น นางวรรณี เดียวอิศเรศ
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง เป็น นางอาภรณ์ ดีนาน
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ เป็น นางสาวอารีรัตน์ ขาอยู่
ลาดับที่ ๔ จาก นายพรชัย จูลเมตต์
เป็น นางสาวนิสากร กรุงไกรเพชร
ลาดับที่ ๕ จาก นางสมสมัย รัตนกรีฑากุล เป็น นางสาววรรณทนา ศุภสีมานนท์
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว

-๑๓ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๙

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๑ จาก นางรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ เป็น
ลาดับที่ ๔ นางสาวนัยนา พิพัฒน์วณิชชา เนื่องจากต้องการให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.๑) ได้บริหาร
หลักสูตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให้ปรับแก้ตาแหน่ง
ทางวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๔ นางสาวนัยนา พิพัฒน์วณิชชา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๔๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๓ นายสมศักดิ์ ลิลา เป็น นายเสกสรรค์ ทองคาบรรจง
เนื่องจาก นายสมศักดิ์ ลิลา หมดสัญญาจ้าง
ลาดับที่ ๖ ขอเพิ่มนายสมพงษ์ ปั้นหุ่น เป็นกรรมการประจาหลักสูตร
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๓ นายสมศักดิ์ ลิลา เป็น นายเสกสรรค์ ทองคาบรรจง
เนื่องจาก นายสมศักดิ์ ลิลา หมดสัญญาจ้าง
ลาดับที่ ๖ ขอเพิ่มนายสมพงษ์ ปั้นหุ่น เป็นกรรมการประจาหลักสูตร
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๑๕คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๓ จาก นางสมศรี ทองนุช เป็น นายภาคภูมิ
บารุงราชภักดี เนื่องจาก นางสมศรี ทองนุช เกษียณอายุราชการ
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๖๔.๑๓

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากนายไชยยันต์ ถาวระวรณ์ และนายเกรียงศักดิ์ บุญญา ย้ายไปเป็นกรรมการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๒ จากนายไชยยันต์ ถาวระวรณ์ เป็น นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ
ลาดับที่ ๕ จากนายเกรียงศักดิ์ บุญญา เป็น นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๑๗ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

(นางจินตนา เปล่งปลั่ง)
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ดร.อาณัติ ดีพัฒนา)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

