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ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส านักงานอธิการบดี อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. นพ.สมชาย ยงศิริ    (แทน) กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ดร.จักรี ไชยพินิจ     (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. ดร.ฐิติมา  วงศ์อินตา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๙. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข     กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 



๒ 
 
 ๑๔. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๗. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๙. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๐. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๒. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 
 ๒. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางจินตนา  เปล่งปลั่ง    กองบริการการศึกษา 
 ๒. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๕  น.  
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑  เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  
เมื่อวันอังคารที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๘ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๒  รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  

  ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
 

  ตามท่ีวิทยาลัยการบริการรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “2012 International Conference 
on Public Management (ICPM 2012): Crisis Management in the time of Changing World” 
ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุม
วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๒ “The Second (2nd) International Conference on Public 
Management (ICPM 2013): Public Administration in The Time of Regional Change” ระหว่าง
วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี และการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd International Conference on Public Management (ICPM 2014): 
International Integration for Regional Public Management: New Challenges and 
Opportunities” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ เกาะบาหลี ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย นั้น วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ขอแจ้งความก้าวหน้าของการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยฯ ในการรวบรวมผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ ขณะนี้ 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ของการประชุมครั้งที่ 2 ได้รับการอ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูล 
Conference Proceedings Citation Index ของ Thomson Reuters โดยสามารถสืบค้นได้จาก  
Web of Science, Conference Proceedings Citation Index   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



๔ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๘ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี-  
  

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑  นายวศิน  วิพิศมากูล  เป็น  นางอารีรักษ์  ชัยวร  
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง  นายวศิน  วิพิศมากูล ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพียงหลักสูตรเดียว 
 ล าดับที่ ๒  นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน  เป็น  นางสาวดวงกมล  ผลเต็ม   
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง  นางสาวจุฑารัตน์ คงสอน ไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา แทน 
 ล าดับที่ ๓  นางสาววรพรรณ  จันทร์ดี  เป็น  นายสารัตน์  ศิลปวงษา   
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง  นางสาววรพรรณ  จันทร์ดี ไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพียงหลักสูตรเดียว 
  ล าดับที่ ๔  นายอรรณพ  แก้วขาว  ตัดออก  เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
จะขอเปลี่ยนแปลงนายอรรณพ  แก้วขาว  ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แทน  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี  
พ.ศ. 2554 แล้ว 



๕ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 4.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ 1  นายมานพ  ชัยดิเรก  เป็น  นางอังคณา  บุญดิเรก  
เนื่องจาก นายมานพ  ชัยดิเรก  ได้เกษียณอายุราชการแล้ว 
 ล าดับที่ 5  นางอารีรักษ์  ชัยวร  เป็น  นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน   
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง  นางอารีรักษ์  ชัยวร  ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แทน 
 ล าดับที่ 6  นายวาทิตย์  ชูมณีโชติ  ตัดออก  เนื่องจาก นายวาทิตย์  ชูมณีโชติ   
ได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 
  
 



๖ 
 
 4.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ 2  นายอรรณพ  แก้วขาว  เป็น  นางอารีรักษ์  ชัยวร   
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลงนายอรรณพ  แก้วขาว  ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์แทน 
 ล าดับที่ 3  นางสาวสหัทยา  รัตนะมงคลกุล  เป็น  นางสาวดวงกมล  ผลเต็ม  
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง นางสาวสหัทยา  รัตนะมงคลกุล  ไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์แทน  

  

 ล าดับที่ 6  นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน  ตัดออก  เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
จะขอเปลี่ยนแปลง นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน  ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาแทน   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีข้อเสนอแนะ ให้ตัดผลงาน 

 ทางวิชาการของนางสาวจุฑารัตน์  คงสอน ออกเนื่องจากไม่ใช่อาจารย์ 
 ประจ าหลักสูตร 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 4.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
เพ่ือให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) ได้บริหารหลักสูตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 



๗ 
 

 ล าดับที่ 1 จาก นางอุษา เชื้อหอม เป็น นางตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี 
 ล าดับที่ 3 จาก นางสาววรรณทนา ศุภสีมานนท์ เป็น นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์  

   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยขอให้ปรับล าดับวุฒิการศึกษา 
  ของอาจารย์ล าดับที่ ๓ ให้เรียงคุณวุฒิสูงสุดขึ้นก่อน  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  
  4.5   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมเีหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ลาออก และเสียชีวิต จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 จาก นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี เป็น นางพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 
 ล าดับที่ 4 จาก นางสุวดี สกุลคู เป็น นางอาภา หวังสุขไพศาล 
 ล าดับที่ 5 จาก นายสุทธิธัช คนกาญจน์ เป็น นางภรณี สวัสดิ์-ชูโต 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2554 แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
 
 



๘ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  
 4.6 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ เพ่ือให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) ได้บริหารหลักสูตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 จาก นางอาภรณ์ ดีนาน เป็น นางสาววริยา วชริาวัธน์ 
 ล าดับที่ 3 จาก นางภาวนา กีรติยุตวงศ์ เป็น นางสาวนฤมล  ปทุมารักษ์ 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยให้ปรับแก้ข้อ ๔  
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ นางนฤมล ปทุมารักษ์ เป็น นางสาวนฤมล ปทุมารักษ์ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



๙ 
 
 4.7 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผล 
ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เนื่องจากมีอาจารย์ที่เกษียณอายุการปฏิบัติงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ 2 จาก นางสาววรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม เป็น นางสาววรรณรัตน์ ลาวัง 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 4.8 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผล 
ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เนื่องจากมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุการปฏิบัติงาน  
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 จาก นางสาวสายใจ  พัวพันธ์ เป็น นางจิณห์จุฑา  ชัยเสนา  ดาลลาส 
 ล าดับที่ 3 จาก นางสาวสงวน  ธานี เป็น นางนุจรี  ไชยมงคล 
 ล าดับที่ 4 จาก รอ.หญิงชนัดดา  แนบเกษร เป็น นางสาวดวงใจ  วัฒนสินธุ ์
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 



๑๐ 
 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  
 4.9 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ เพ่ือให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) ได้บริหารหลักสูตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ 2 จาก นางนุจรี  ไชยมงคล เป็น นางณัชนันท์  ชีวานนท์ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



๑๑ 
 

4.10 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                            สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 1 ท่าน คือ นายดุษฎี ชาญลิขิต หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทางคณะ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจาก นายดุษฎี ชาญลิขิต เป็น นางสาวภัทราพร  สร้อยทอง   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยขอให้ปรับวุฒิอาจารย์ 
  ล าดับที่ ๕ นางสาวภัทราพร สร้อยทอง จาก ท.บ.(ภูมิศาสตร์) เป็น ว.ทบ.(ภูมิศาสตร์) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 4.11 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
1 ท่าน คือ นายดุษฎี ชาญลิขิต หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
จึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก  
นายดุษฎี ชาญลิขิต เป็น นางสาวภัทราพร  สร้อยทอง   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญา- 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
 



๑๒ 
 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยขอให้ปรับวุฒิอาจารย์ 
  ล าดับที่ ๕ นางสาวภัทราพร สร้อยทอง จาก ท.บ.(ภูมิศาสตร์) เป็น ว.ทบ.(ภูมิศาสตร์) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 4.12 การขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 
โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ เนื่องจากในช่วงปีการศึกษา 2555-2557 มีจ านวนผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือกน้อยกว่าที่คณะฯ ก าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ. 1) พ.ศ. 2555 ข้อ 12.1 คุณสมบัติอาจารย์ คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการ
สอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด ซึ่งมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่  
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 



๑๓ 
 
 ๔.๑๓ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 

 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงจาก หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ หลักสูตร 
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  
และได้ด าเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 และเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของประเทศและของโลก ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงความทันสมัยและ
คุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาแล้วจ านวน 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 
โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ทุก 4 ปี ส าหรับปี 2557 นี้ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ให้ความส าคัญกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ 
โดยที่เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายเสรี 5 ประการ ได้แก่ สินค้า (Goods) เงินทุน (Capital) แรงงานฝีมือ 
(Skilled Labors) การลงทุน (Investment) และธุรกิจบริการ (Service Business) ส่งผลให้องค์การ 
ต้องปรับรูปแบบและกลยุทธ์ในการจัดการองค์การและการจัดการใหม่เพ่ือให้พร้อมรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวตลอดจนสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 
 ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยวจึงมติให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
โดยได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลจากผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งพบว่ามีผู้สนใจศึกษาต่อจ านวนมาก
และมีความต้องการศึกษาต่อในสาขาอ่ืนๆ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตเป็นไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงมีมติให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต โดยมีหมวดวิชาเลือกครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเป็น
ผู้ประกอบการ การตลาด และการจัดการธุรกิจ  
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ     15  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 
  แผน ข 

 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     15  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ      6  หน่วยกิต 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่  
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2558 แล้ว 
 



๑๔ 
 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับเป็นหลักสูตรใหม่ ให้ก าหนดชื่อสาขาวิชา   
   และขอให้จัดท าแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
  ๑.๒ ขอให้เพ่ิมผลการเรียนรู้ หลังตาราง Curriculum Mapping 
  ๑.๓ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 3/2558 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการ  
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น. 
 

                      
 (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)        (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
     ผู้ชว่ยเลขานุการ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

         
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
          ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
              กรรมการและเลขานุการ    
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


