
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   ๓.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘.  อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๙.  ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๐. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๒. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 



-๒- 

๑๓. รศ.ภรด ี พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๑๔. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๑๕. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๖. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๗. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๘. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๙. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๐. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๒. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๓. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๕. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ   กองบริการการศึกษา  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๒.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
       วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

      คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการที่มี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
        ๑.  สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของนักวิจัย 
        ๒.  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ระดับ
สากล ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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        ๓.  สามารถสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ๔.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  ๔๘  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  ไม่น้อยกว่า  ๖๐  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
- หมวดวิชาพ้ืนฐาน   ๑๕  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 

   - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
แบบ ๒.๒  ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
- หมวดวิชาพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๗  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 

   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะดังนี้ 

     ๑.๑  พิจารณาปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ๑.๒  พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน ๓ ล าดับแรก 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๕- 

๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

      คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
แบบ ๑.๑ จ านวน ๔ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๔ คน และ แบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน (รายละเอียดดังเอกสาร 
ที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
     สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้พิจารณาทบทวน 
     ความพร้อมในการรับนิสิตเข้าศึกษา แบบ ๑.๑  
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

      คณะแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว 
มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

      ๑.  มีความรู้ ทักษะ ความช านาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน สามารถให้การดูแล 
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพของแพทยสภา 

      ๒.  มีความรู้ ความสามารถในการคิดค้นและแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการท าวิจัย
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการพัฒนาในสาขาวิชาชีพ 

      ๓.  มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ สามารถ
ติดต่อสื่อสารท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



-๖- 

      ๔.  มีความพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ที่ดี  
มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

      ๕.  สามารถค้นคว้า แสวงหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการแพทย์เชิงประจักษ์ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ด้วยกระบวนการวิจัย 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒   ไม่น้อยกว่า   ๔๘  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ   ๓๔  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๒  หน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อปริญญาและสาขาวิชาให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
     ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาส าหรับเตรียมความพร้อมในการท า 

  วิทยานิพนธ์ 
     ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชา ๕๕๐๘๐๒ สัมมนา Seminar ให้ชัดเจน 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 



-๗- 

๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

       คณะแพทยศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  
จ านวนนิสิตทีจ่ะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

       คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
     ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

         วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชา
เลือกเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาด้านการค้าในระบบสารสนเทศ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้น ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีค่อนข้างมาก และมีการแข่งขันกันทางด้าน
เทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมไปถึงการจัดการการน าเข้าและส่งออก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการท าธุรกรรม
ทางด้าน e- commerce กันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การท า e-commerce นั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจในยุคปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
 



-๘- 

         คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาไทย 
     และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชาเลือก
เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาด้านการค้าในระบบสารสนเทศ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้น ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีค่อนข้างมาก และมีการแข่งขันกันทางด้าน
เทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมไปถึงการจัดการการน าเข้าและส่งออก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการท าธุรกรรม
ทางด้าน e- commerce กันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การท า e-commerce นั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจในยุคปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  

     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     ให้สอดคล้องกัน 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๙- 

๔.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชาเลือก
เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาด้านการค้าในระบบสารสนเทศ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้น ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีค่อนข้างมาก และมีการแข่งขันกันทางด้าน
เทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมไปถึงการจัดการการน าเข้าและส่งออก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการท าธุรกรรม
ทางด้าน e- commerce กันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การท า e-commerce นั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจในยุคปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     ให้สอดคล้องกัน 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
เพ่ิมรายวิชาเลือกเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาด้านการค้าในระบบสารสนเทศ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่า 
จะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้น ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีค่อนข้างมาก และมีการแข่งขันกัน
ทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมไปถึงการจัดการการน าเข้าและส่งออก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการท า
ธุรกรรมทางด้าน e- commerce กันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การท า e-commerce นั้นเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๑๐- 

         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ 
     ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

         วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชาเลือกเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาด้านการค้าในระบบสารสนเทศ 
เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้น ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี
ค่อนข้างมาก และมีการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมไปถึงการจัดการการน าเข้าและ
ส่งออก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการท าธุรกรรมทางด้าน e- commerce กันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การท า  
e-commerce นั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
     โดยขอให้ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๑๑- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๒ การแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

        ประธานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณบดี
คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 
 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


