
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๔/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส านักงานอธิการบดี อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๔. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๕. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. ดร.จักรี  ไชยพินิจ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๗. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๘. ดร.ศิริพรรณ บรรหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๙. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๐. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.เชษฐ์  ศิรสิวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
 ๑๖. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๗. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๑๘. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
 ๑๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 ๒๒. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
  
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๓. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รศ.ดร.ประเสิฐ มีรัตน์    คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๒. นางจินตนา  เปล่งปลั่ง   กองบริการการศึกษา 
๓. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๕๕  น. 



-๓- 

 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

  
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
 
มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
    
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 
  
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   
  ๑. มีศักยภาพและความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒. สามารถก าหนดหัวข้อวิจัยและท าการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้ทรัพยากรที่มี  
และใช้ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๓. มีทักษะการสื่อสาร และการถ่ายทอดที่ดี สามารถอธิบายเชื่อมโยงความรู้ 
ให้แก่ผู้ฟังอย่างเป็นระบบ 



-๔- 

  ๔. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูล เรียบเรียงและน าเสนอ 
ได้อย่างเหมาะสม 
  ๕. มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสนองความต้องการ 
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ 
 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมี ๓ แบบ ดังนี้ 
 แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๔๘  หน่วยกิต 

   ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ     ๑๐  หน่วยกิต 

   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒  หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ     ๑๔ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๐ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘ หน่วยกิต 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าหลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ   ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑.๑  ให้พิจารณาปรับเล่มหลักสูตร โดยให้รวมเล่มหลักสูตรระดับปริญญาโท 
        และระดับปริญญาเอกให้อยู่ในเล่มเดียวกัน 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๕- 

 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) 
จ านวนประมาณ ๕ คน   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ   ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
๑. ให้ชะลอการรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ที่สภามหาวิทยาลัยวางแนวปฏิบัติไว้จนกว่าจะมีนิสิตระดับปริญญาโทส าเร็จ 
การศึกษา และคณาจารย์มีประสบการณ์ในการควบคุมงานวิจัย 

๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   
  ๑. มีศักยภาพและความรู้ความสามารถในการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒. สามารถท าการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้ทรัพยากรที่มี และใช้ความรู้ 
ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๓. มีทักษะการสื่อสาร และการถ่ายทอดที่ดี สามารถอธิบายเชื่อมโยงความรู้ 
ให้แก่ผู้ฟังอย่างเป็นระบบ 
  ๔. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูล เรียบเรียงและน าเสนอ 
ได้อย่างเหมาะสม 
  ๕. มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสนองความต้องการ 
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ 



-๖- 

 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
    หมวดวิชาบังคับ     ๑๓  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๑  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     ๑๒ หน่วยกิต 

  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 

๑.๑  ให้พิจารณาปรับเล่มหลักสูตร โดยให้รวมเล่มหลักสูตรระดับปริญญาโท 
       และระดับปริญญาเอกให้อยู่ในเล่มเดียวกัน 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต ่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) 
จ านวนประมาณ ๕ คน   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
   



-๗- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ    ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 

  ๑. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ 
ไปประยุกตใ์นการพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
 ๒. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่จะท างานทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่จะสามารถประยุกต์ทักษะด้านวิทยาการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 

  ๑. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ 
ไปประยุกตใ์นการพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
 ๒. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่จะท างานทั้งในภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่จะสามารถประยุกต์ทักษะด้านวิทยาการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 ๑. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม   
สามารถน าความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และใช้เพื่อน าพาสังคม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ด้วยความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศให้มีความรอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาการสารสนเทศ และมีทักษะในการท างานวิจัยในระดับสากลเพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยขั้นสูง และพัฒนา
องค์ความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศหรือสาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนาสังคม ในระดับชาติและนานาชาติ 



-๘- 

  ๓. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศที่มีความสามารถในการรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างเป็นระบบ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 

 ๑. โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด 
  หลักสูตรมี ๓ แบบ ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก ๑  
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ๓๖  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
    จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ  ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์  ๑๘ หน่วยกิต 
  แผน ข 
    จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ  ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๑ หน่วยกิต 
    งานค้นคว้าอิสระ  ๖ หน่วยกิต 
 ๒. โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด 
  หลักสูตรมี ๔ แบบ ดังนี้ 
  แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
   แบบ ๑.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์  ๗๒ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ  ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ  ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
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  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 ๓. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ดังนี้ 
  ระดับปริญญาโท แผน ก ๑ จ านวนประมาณ ๕ คน  
     แผน ก ๒ จ านวนประมาณ ๕ คน  
     แผน ข จ านวนประมาณ ๒๕ คน  
  ระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ จ านวนประมาณ ๑ คน 
     แบบ ๑.๒ จ านวนประมาณ ๑ คน 
     แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๑ คน 
     แบบ ๒.๒ จ านวนประมาณ ๑ คน  
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 



-๑๐- 

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการขอ
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิต 
 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิต 

     ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากมีอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาปฎิบัติงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑  
จาก นายเสรี  ชัดแช้ม เป็น นางสาวปิยะทิพย์  ตินวร   
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๒๒๖  
และหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๐๙๗ ลงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง 
วิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง 
วิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๑- 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากมีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกกลับมาปฎิบัติงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ จาก นายเสรี  ชัดแช้ม 
เป็น นางสาวปิยะทิพย์  ตินวร   
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๒๒๖  
และหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๐๙๗ ลงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
ทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖   
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากมีอาจารย์ลาออกจากการเป็นอาจารย์
ประจ าวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก นายประวิทย์  ทองไชย 
เป็น นายปริญญา  เรืองทิพย์   
 

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๒๒๖  
และหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๐๙๗ ลงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 

   



-๑๒- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. และเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๐  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากมีอาจารย์ลาออกจากการเป็น
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก  
นายประวิทย์  ทองไชย เป็น นายปริญญา  เรืองทิพย์   
   คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๒๒๖  
และหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๐๙๗ ลงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง 
วิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง 
วิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 



-๑๓- 

 ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลายต าแหน่ง 
เพ่ือเป็นการกระจายความรับผิดชอบหลักสูตรให้อาจารย์ประจ าได้รับผิดชอบ และด าเนินการเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ จาก  
นายประทุม  ม่วงมี เป็น นางสาวสมพร  ส่งตระกูล   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลายต าแหน่ง เพ่ือเป็นการกระจายความรับผิดชอบหลักสูตรให้อาจารย์ประจ าได้รับผิดชอบ  
และด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๑ จาก นายประทุม  ม่วงมี เป็น นางสาวสมพร  ส่งตระกูล   
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 



-๑๔- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมเกษียณอายุในการปฏิบัติงาน จ านวน ๑ คน จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก นายเทียนชัย  ศศิศาสตร์ เป็น นายชนะ  ประณมศรี  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
   คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 



-๑๕- 

 ๔.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คือ เพ่ือให้มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายณัฎฐพงศ์  สุวรรณพาณิชย์ เป็น พ.ต.ท.ประลอง  ศิริภูล  
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวณัชชา  คุณาทัพพ์ เป็น นางสาวอรรัมภา  ไวยมุกข์ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑๕  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลใน 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากได้บรรจุอาจารย์ประจ าเพ่ิมเติม และเพ่ือให้อาจารย์
มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายปกรณ ์ มณีปกรณ์ เป็น นางอมรทิพย์  อมราภิบาล 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวศุภลักษณ์  เหลี่ยมวรางกูร เป็น พ.ต.ท.ไวพจน์  กุลาชัย 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายสุวิทย์  มาดะมัน เป็น นายปิยะ  นาควัชระ   
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวภัสนันท์  พ่วงเถื่อน เป็น นายศุภชัย  เหลืองแสงทอง 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๑๖- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลใน
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านไม่ใช่อาจารย์
ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบางท่านย้ายไปประจ าหลักสูตรอ่ืนของคณะฯ จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวสุภานี  นวกุล เป็น นายธีรพงษ์  บัวหล้า 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายชลัช  จงสืบพันธ์ เป็น นายอนุรัตน์  อนันทนาธร 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายนพรัฐพล  ศรีบุญนาค เป็น นายบุญร่วม  นภาโชติ 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
เพ่ือความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

   
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 



-๑๗- 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที่ ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
   
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น. 
 
 
 
 (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)    (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน        ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
      ผูช้่วยเลขานุการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


