
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 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. ผศ.นพ.พิสิษฐ์   พิริยาพรรณ   กรรมการ 
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 ๕. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
   ๗. ดร.จักรี  ไชยพินิจ     (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๘. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๙. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

  ๑๐. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๑. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ๑๒. ผศ.ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๑๓. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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๑๔. ดร.วัลลภ  ใจดี   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 

 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๑๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ  (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๑๗.  ดร.ภัทราวดี มากมี   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดวีิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๑๘.   ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง  กรรมการ 
 ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
๑๙.   รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์   กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๒๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล  กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

๒๒.  ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม  กรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี   

๒๓. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย  กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๒๔.  นางนิตยา  โคตรศรีเมือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๒๕. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
๒๖.   นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
๒๗.   นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
๒๘.   นายพิชญพงศ์ คีรีเดช   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
๒๙. นางจินตนา เปล่งปลั่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒. นางสาวภาวิณ ี เกตุพันธ์   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๓. ดร.ไวพจน์  กุลาชัย   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๔. ผศ.ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๕. ดร.อรรัมภา  ไวยมุกข์   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. คณบดีคณะโลจิสติกส์  (ผศ.ดร.มานะ  เชาวรัตน์) 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๓๕  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

  
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
  ไม่มี 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  (๑) มีความเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
สามารถบริหารจัดการ วางแผน วิจัย ประเมินผล พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ระบบสุขภาพ และนโยบายที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของประชาชน 
  (๒) มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพตามบริบทสังคม 
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยสามารถประเมินปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมสุขภาพ และ 
บูรณาการความรู้สู่การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  (๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้แนวทางและ 
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในระดับประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเซียน 
  (๔) มีความรอบรู้ในวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดและ 
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถท าการวิจัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ได้อย่างเหมาะสม 
  (๕) สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ/เครือข่ายสุขภาพ เพื่อให้บรรลุและ
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  (๑) เป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้/วิชาชีพ 
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรม 
  (๒) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้แนวทางและนวัตกรรม 
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในระดับประเทศและประชาคมโลก 
  (๓) มีทักษะการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่ 
หลากหลาย โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมินปัญหา และความต้องการในการส่งเสริมสุขภาพ อย่างเป็นระบบ 
และบูรณาการความรู้สู่การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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  (๔) เป็นผู้มีความเข้าใจท่องแท้และลึกซึ้งในศาสตร์ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
มีทักษะ ในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ในการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีท่ันสมัยได้อย่างเหมาะสม 
  (๕) มีทักษะในการท างานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ/เครือข่ายสุขภาพ เพ่ือให้บรรลุ 
และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน 
  (๖) มีความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถชี้น าในการก าหนดนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ๑๕ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  แบบ ๒.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ   ๓ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม 

สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 



-๖- 

มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
  (มคอ. ๐๔) และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตาม 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร 
   มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ 
   การส่งเสริมสุขภาพจะมีการเพ่ิมแผนการศึกษาหรือไม่ 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยระบุ วัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ด้านสมรรถนะ   
   ทั้งนี้ให้มีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ 
   ของประเทศด้านการผลิตก าลังคนด้วย 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
  (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๒.๑) 
  จ านวน ๕ คน 
 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับ 

ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ 

การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิต 

ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๒.๑) 
จ านวน ๕ คน   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
 และการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้า 
 ศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก 
 (แบบ ๒.๑) จ านวน ๕ คน 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก  
  แบบ ก ๒) จ านวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๒.๑) จ านวน ๕ คน 
  ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
ประเทศชาติ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ให้ไว้ ณ วันที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใน 
การปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเพ่ิม 
การสร้างประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีการก าหนดไว้ในมาตรา ๓ ในการปรับนิยามวิชาชีพการสาธารณสุข 
ให้ชัดเจน ขึ้นไว้ดังนี้คือ “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว่า “วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและ 
การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์” ดังนั้น 
ในหลักสูตรการสร้างดุษฎีบัณฑิตนี้ ต้องปรับให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนและรองรับการเป็นวิชาชีพ 
การสาธารณสุขให้มากท่ีสุด 
 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
   
 



-๘- 

  แบบ ๒.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๐ หน่วยกิต 
     - วิชาแกน/วิชาชีพทางสาธารณสุข  ๗  หน่วยกิต 
     - วิชาเชี่ยวชาญเฉพาะ  ๓  หน่วยกิต 
     - วิชาด้านสัมมนา  ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน 
  ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมคุณสมบัติของผู้ 
  เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเพ่ิมแผนการศึกษา 
  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
   ๔.๔ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องด้วยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 



-๙- 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการเรียนรู้ตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด  
ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในทุกด้านจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนี้จึงต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาให้มีความทันสมัยและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศชาติ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
    งานนิพนธ์   ๖ หน่วยกิต 
      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
 
 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
  (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 



-๑๐- 

  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
   ปริญญาโทแผน ข ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจากสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันก าลังเข้าสู่ยุคแห่ง 
การปฏิรูปทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบให้ประชาชนจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่างถ่องแท้ พลวัตดังกล่าวได้ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจมีการเชื่อมโยง 
และพ่ึงพากับเศรษฐกิจระดับระหว่างประเทศมากยิ่งข้ึน อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและ 
ต่อการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน สังคมไทยได้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์นี้ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การใช้ 
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าระหว่างประเทศ ท าให้เกิดการผสมผสานและปฏิกิริยาระหว่างวัฒนธรรมทั้งในด้านบวก 
และด้านลบ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จึงเป็นไปเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับมหาบัณฑิตสามารถเข้าสู่ 
สถานการณ์และพลวัตแบบใหม่ได้อย่างเหมาะสม อันเป็นบริบทที่แตกต่างออกไปจากหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   ๖ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   ๖ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเฉพาะสาขา ๑๒ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    การศึกษาค้นคว้าอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 



-๑๑- 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
  (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
   ปริญญาโทแผน ข ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
   ๔.๖   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุง 
มาจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนิสิตส่วนใหญ่เป็นผู้มอีาชีพอยู่ในขอบข่าย 
งานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ท าให้การผลิตมหาบัณฑิตของสาขาฯ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม มีข้อควรพิจารณาจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้เสนอแนะข้อคิดเอาไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับความส าคัญขององค์ความรู้ทางด้าน
รัฐศาสตร์ ปรัชญาความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนในการเมือง ว่าเป็นความรู้พ้ืนฐานของมหาบัณฑิตทางด้าน
รัฐศาสตร์ที่จ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบัณฑิตซึ่งไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านรัฐศาสตร์กับความยุติธรรมมาก่อน  
 
อย่างไรก็ตาม ควรมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะท าการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มหาบัณฑิตที่ทางคณะและ
มหาวิทยาลัยผลิตออกไปรับใช้สังคมนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความรู้ครบถ้วนตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
ที่ทางหลักสูตรได้วางเอาไว้ 



-๑๒- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาแกน   ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา ๑๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาแกน   ๙ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา ๑๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
     - การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ๖  หน่วยกิต 
     - รายวิชาแทนวิทยานิพนธ์  ๙  หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
  และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 



-๑๓- 

  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)   
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
   ๔.๗  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

   และการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  
คือ เนื่องจากความซับซ้อนของโลกาภิวัตน์และการขยายตัวของอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ในระดับสากลที่ส่งผล 
กระทบต่อบริบททางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย ประกอบกับสถานการณ์การเมืองไทย 
ในปัจจุบันก าลังที่ก าลังเข้าสู่วิกฤติความเชื่อม่ันต่อสถาบันส าคัญของประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น 
ต่อประชาชนในประเทศอย่างกว้างขวาง ด้วยความซับซ้อนของปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างและปัญหาในระดับ 
ปัจเจกชน ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวสังคมไทยจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาค เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนของโลกท้ังด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรม การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จึงเป็นไปเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง  สามารถเข้าสู่สถานการณ์และพลวัตแบบใหม่ได้ 
อย่างเหมาะสม อันเป็นบริบทที่แตกต่างออกไปจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
การเมืองและการจัดการปกครองหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  นอกจากนี้ในส่วนของชื่อสาขาวิชา ได้มีการปรับชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการเป็น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง  
โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ คือ Political Economy and Governance ด้วยเหตุผลสองประการ  
ประการแรก เป็นการแปลศัพท์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับรากศัพท์เดิมทางรัฐศาสตร์ ที่ให้ความหมายค าว่า  
Governance หมายถึง “การจัดการปกครอง” คือ การจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่สมดุลระหว่างรัฐกับ 
ประชาชน หรืออีกนัยนึง คือ การจัดรูปแบบการปกครองที่ดีและเหมาะสมกับประชาชนเพ่ือให้เกิดความเป็น 
ธรรมทั้งฝ่ายรัฐ (ในฐานะผู้ปกครอง) กับฝ่ายประชาชน (ในฐานผู้ถูกปกครอง) เป็นรัฐประชาที่ดี และประการ 
ที่สองเพ่ือไม่ให้ทับซ้อนกับสาขาวิชาการบริหาร และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ใช้ค าว่า Governance ใน 
ความหมายการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นความหมายที่ถูกนิยามขึ้นจากธนาคารโลก (World Bank) ที่ให ้
ความส าคัญเฉพาะมิติการบริหารจัดการในองค์ทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะที่การแปลของสาขารัฐศาสตร์ 
เป็นการแปลในความหมายกว้างและครอบคลุมถึงการจัดการปกครองของรัฐและสังคม 
  
 
 
 
 
 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   ๖ หน่วยกิต 



-๑๔- 

    วิชาบังคับท่ัวไป   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   ๖ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับท่ัวไป   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ๙ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    การศึกษาค้นคว้าอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

และการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
  และการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 

มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
  และการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และ 
  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)   
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



-๑๕- 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม 

ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรในล าดับ ๕ จาก นางวนัสรา เชาวน์นิยม เป็น นายชิงชัย เมธพัฒน์ (รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที ่๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอถอนวาระ 
 

๔.๙   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก นางยุพา พงศบุตร เป็น นางสาวปรัชนันท์  
เจริญอาภรณ์วัฒนา เนื่องจาก สิ้นสุดสัญญาจ้างของ นางยุพา พงศบุตร และได้พิจารณาคุณสมบัติของ  
ดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา แล้วว่า สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ 
โดยอาจารย์จบตรงทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ด้านการสอน 
และการท าวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 



-๑๖- 

 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้  
  ข้อ ๓ จากภาคการศึกษาต้น เป็นภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑๐ ขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาค 
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีนโยบายแยกหลักสูตร 
จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ 
สิ่งแวดล้อม ออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดส านักจัดการศึกษา คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตร 
ดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๔๓ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่า 
นิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อพฤหัสบดีที่  
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่  



-๑๗- 

  พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  
 ๔.๑๑  ขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล  
คือ ด้วยภาควิชาสุขศึกษา ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน 
คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๓๘ คน และยังคง 
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อพฤหัสบดีที่  
๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 



-๑๘- 

   
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น. 
 
 
 

   (นางจินตนา  เปล่งปลั่ง)    (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   
      นักวิชาการศึกษา      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
      ผูช้่วยเลขานุการ          ผูช้่วยเลขานุการ 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
       
 
 

 (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)   (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา        ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    กรรมการและเลขานุการ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 

ประธานกรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


