
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. นางสาววันทนา ยั่งยืน    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ผศ.ดร.โสรัตน ์ วงศ์สุทธิธรรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์  สายฟ้า   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๙. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 



-๒- 

 ๑๓. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๗. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๙. ดร.บัลลังก์   เนืองแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๒๐. อาจารย์ปิยธิดา บุษดาค า   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๒. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ  
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑.  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๓. นางสาวณัฐสุดา ถาวร 



-๓- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.สุพิศ  ศิริอรุณรัตน์   คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. ผศ.ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ   คณะพยาบาลศาสตร์ 
๓. ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ 
  “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

 

  ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด าเนินงานโครงการน าร่องการพัฒนา 
บัณฑิตวิจัยนักปฏิบัติเพ่ืออุตสาหกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการเชิงเกษตร จึงได้จัดการประชุม 
วิชาการและประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรม 
ดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้เรียนเชิญให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพร่วม พร้อมทั้ง 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมดังกล่าว 
  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้ส่วนงานที่สนใจพิจารณา 
การลงทะเบียนเป็นเจ้าภาพร่วมและแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



-๔- 

 ๑.๓ ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปอย่างมีระบบ 
และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งคณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. วางแนวทางโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มภารกิจ และภาระงานของ 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
๒. วางแนวทางการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ในด้านบุคลากร  
 และด้านงบประมาณ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมอบหมาย 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ๔๔ หลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๙ 
 

  ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับปริญญาเอก ๔๔ หลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๙ โดยผลการประเมิน
การก ากับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๘  
จ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี ๑ “ผ่าน”  จ านวน  ๑๔  หลักสูตร 
  กลุ่มท่ี ๒ “ไม่ผ่าน-มีเงื่อนไข” จ านวน  ๑๙  หลักสูตร 
   มีเงื่อนไขก าหนดให้ต้องปฏิบัติอย่างมีคุณภาพแล้วจะอยู่ในกลุ่ม “ผ่าน” ได ้
  กลุ่มท่ี ๓ “ไมผ่่าน-ให้งดรับนิสิตใหม่” จ านวน  ๑๑  หลักสูตร 
   ให้งดรับนิสิตใหม่ จนกว่าจะด าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
   สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานให้กับนิสิตคงอยู่แล้ว จึงจะรับนิสิตใหม่ได้ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๕- 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ คณะวิทยาการสารสนเทศได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร  
คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยไมม่ีนิสิตคงค้าง 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที ่ 
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 



-๖- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการเปิด 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จ 
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๓๙ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที ่ 
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ขอให้พิจารณาปรับ “การขอยกเลิกหลักสูตร” เป็น “การของดรับนิสิต”  
เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวยังมีนิสิตคงค้าง โดยให้ด าเนินการของดรับนิสิต 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๗- 

 ๔.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้ต้องมีการ 
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ป ี

๒. เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาและสภาพแวดล้อมทางการบริหารในมิติต่าง ๆ  
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความเป็นพลวัต 

๔. เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาบังคับ ๑๘   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาบังคับ ๑๘   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์        ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 



-๘- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
โดยขอให้ทบทวนจ านวนการรับนิสิต โดยพิจารณาจากสัดส่วนจ านวนอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ต่อจ านวนนิสิต 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ให้ค านึงถึงสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งวิทยาลัยฯ 
ที่มีคุณสมบัติสามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ต่อจ านวนนิสิตคงค้างในหลักสูตรอื่น 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการของดรับนิสิตด้วย   

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล ดงันี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็น นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร 
   เนื่องจากนางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ ลาออก 
 
 
 



-๙- 

  ล าดับที่ ๔ จาก นางพิริยา ศุภศรี  เป็น นางสาววรรณทนา ศุภสีมานนท์ 
    เนื่องจากครบก าหนดสัญญาจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
    ( ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) และมอบหมายให้นางสาววรรณทนา ศุภสีมานนท์ 
    เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
  และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ 
  เป็น นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ เนื่องจากให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติ 
  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.๑) 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๒๐๖๒ เมื่อวันพุธที่  
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๑๐- 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา          ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


