
-    รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๒/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต     (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๓. ผศ.นพ.พิสิษฐ์   พิริยาพรรณ   กรรมการ 
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

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

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

  ๑๐. ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

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

  ๑๒. รศ.ดร.ภรดี   พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๑๓. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 



-๒- 

 ๑๔. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๕. ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๖ นายไพรินทร์ ทองภาพ  (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๗.  ดร.ภัทราวดี มากมี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

 ๑๘. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์   กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

 ๑๙. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๒๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล  กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย  กรรมการและเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๒. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๒๓.  นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
๒๔. นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๕ นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นายพิชญพงศ ์ คีรีเดช   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นางจินตนา เปล่งปลั่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    (รศ.ดร.นุจรี  ไชยมงคล)  
๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.วิทวัส  แจ้งเอ่ียม)  
๓. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร) 
๔. ผู้อ านวยการสถาบันภาษา     (ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง) 



-๓- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร  คณะศึกษาศาสตร์ 
๒. ผศ.ดร.สุเมธ   งามกนก   คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ผศ.ดร.ประยูร อ่ิมสวาสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ดร.ธนะวัฒน์  วรรณประภา  คณะศึกษาศาสตร์ 
๕. ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล  คณะศึกษาศาสตร์ 
๖. ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต   คณะศึกษาศาสตร์ 
๗. ดร.ภูเบศ  เลื่อมใส   คณะศึกษาศาสตร์ 
๘. ดร.วีระพันธ์  พาณิชย์   คณะศึกษาศาสตร์ 
๙. ดร.สุขมิตร  กอมณี   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๐. ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๑.  ดร.พัชรี  วงษ์เกษม  คณะวิทยาศาสตร์ 

     
เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 



-๔- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง และสามารถ 
น าความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  
ตลอดจนองค์กรอิสระต่าง ๆ ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงท้ังสิ้น อาทิเช่น ความมั่นคงทาง 
การทหาร ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร 
ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องและมีความส าคัญในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก 2 
  ๑) มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
  ๒) สามารถประยุกต์ความรู้ในยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
  ๓) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
  ๔) มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แผน ข 
  ๑) มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
  ๒) สามารถประยุกต์ความรู้ในการจัดการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
  ๓) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
  ๔) สามารถประเมินปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจน 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ในการแก้ปัญหา 
ดังกล่าวในสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง และสามารถ 
น าความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนองค์กรอิสระต่าง ๆ ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงท้ังสิ้น อาทิเช่น ความมั่นคงทาง 
การทหาร ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร 
ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องและมีความส าคัญในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 



-๕- 

  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  ๑) มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคงอย่างลึกซ้ึง  
  ๒) สามารถประยุกต์ความรู้ในการจัดการยุทธศาสตร์และความมั่นคง  
  ๓) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
  ๔) มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

  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 
    หมวดวิทยานิพนธ์ 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   ๖  หน่วยกิต 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

  แบบ ๑.๑ (ส าเร็จปริญญาโท และท าดุษฎีนิพนธ์) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๕๑ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๕๑ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ (ส าเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา และท าดุษฎีนิพนธ์) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกติ 
   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๖- 

  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 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 ๓. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 

มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเป็น 
   (๑) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) และ 
   (๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี้ควรระบุให้ครอบคลุม 
    ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
   ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๑.๓ ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 
    Indicators) จากเดิม ๑๒ ข้อ เป็น ๑๑ ข้อ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
  (แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๓๐ คน และระดับปริญญาเอก 
  (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑) จ านวน ๑๕ คน 



-๗- 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับ 

ปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ 

ความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้า 

ศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๓๐ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑  
และแบบ ๒.๑) จ านวน ๑๕ คน   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์ 
 และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 บูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 
 ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๓๐ คน และระดับปริญญาเอก 
  (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑) จ านวน ๑๕ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
  (แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวน ๓๐ คน และระดับปริญญาเอก 

(แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑) จ านวน ๑๕ คน   
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตมหาบัณฑิตมา 
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 



-๘- 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๒๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
   ๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 
    Indicators) จากเดิม ๑๒ ข้อ เป็น ๑๑ ข้อ 
  ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๙- 

 ๔.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๑ และปรับปรุง 
ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งปัจจุบันครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือประกอบ 
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญา จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๖๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๖๐ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๐- 

 ๔.๕ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๑ และปรับปรุง 
ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งปัจจุบันครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือประกอบ 
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญา จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์   ๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
 



-๑๑- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี 
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ป ี
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   หมวดวิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๖ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   หมวดวิชาเอก ๒๑ หน่วยกิต 
      -วิชาเอกบังคับ ๑๘  หน่วยกิต 
      -วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๒- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๖ ข้อ ๙ ขอให้พิจารณาปรับแก้ชื่อปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรทัง้ ๓ ท่าน จากชื่อวุฒิเต็มเป็นชื่อวุฒิย่อ 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเป็น 
   (๑)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) และ 
   (๒)  วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี้ควรระบุให้ครอบคลุม 
     ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวชิา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชา 
   ภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้สอดคล้องกัน 
   ในแต่ละส่วนของเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในส่วนโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา 
   ในแผนการศึกษา ภาระงานสอน ค าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบ 
   รายวิชา 
  ๑.๔ ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 
   Indicators) จากเดิม ๑๒ ข้อ เป็น ๑๑ ข้อ 
  ๑.๕ ขอให้พิจารณาปรับแก้ผลการเรียนรู้  (Learning Outcomes)   
   ให้สอดคล้องกันในแต่ละส่วนของเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในหมวดที่ ๔ 
   ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลข้อ ๒ การพัฒนา 
   ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และในเอกสารหมายเลข ๓ (Curriculum 
   Mapping) 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๑๓- 

 ๔.๗ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี 
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง 
ต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี  
ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ส าหรับผู้ไม่มีวุฒิ 
    ปริญญาตรีทางการศึกษา) (ไม่นับหน่วยกิต)   ๖ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ส าหรับผู้ไม่มีวุฒิ 
    ปริญญาตรีทางการศึกษา) (ไม่นับหน่วยกิต)   ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ส าหรับผู้ไม่มีวุฒิ 
    ปริญญาตรีทางการศึกษา) (ไม่นับหน่วยกิต)   ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
    สารนิพนธ์   ๖ หน่วยกิต 
     คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๔- 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเป็น 
   (๑)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) และ 
   (๒)  วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี้ควรระบุให้ครอบคลุม 
     ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวชิา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชา 
   ภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้สอดคล้องกัน 
   ในแต่ละส่วนของเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในส่วนโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา 
   ในแผนการศึกษา ภาระงานสอน ค าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบ 
   รายวิชา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งใช้มาเป็นเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อระดับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์ประกัน 
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจาก 



-๑๕- 

ทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ 
ทันสมัยและทันต่อการพิจารณาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และตรงต่อ 
ความต้องการของบัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๒.๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต 
    ๑) วิชาแกน   ๖  หน่วยกิต 
    ๒) วิชาเฉพาะ ๑๕  หน่วยกิต 
    ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๓๕ ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
   (Key Performance Indicators) จากเดิม ๑๒ ข้อ เป็น ๑๑ ข้อ 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวชิา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชา 
   ภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้สอดคล้องกัน 
   ในแต่ละส่วนของเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในส่วนโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา 
   ในแผนการศึกษา ภาระงานสอน ค าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบ 
   รายวิชา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๖- 

 ๔.๙ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มาเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว  
คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ 
ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ทีไ่ม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ ๑๔  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒  หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๗ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ ๑๔  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒  หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาชีพครู ๑๑ หน่วยกิต 
     - วิชาชีพครูบังคับ   ๕  หน่วยกิต 
     - ปฏิบัติการสอน   ๖  หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
 



-๑๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเป็น 
   (๑)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) และ 
   (๒)  วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี้ควรระบุให้ครอบคลุม 
     ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวชิา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชา 
   ภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้สอดคล้องกัน 
   ในแต่ละส่วนของเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในส่วนโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา 
   ในแผนการศึกษา ภาระงานสอน ค าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบ 
   รายวิชา 
  ๑.๓ หน้า ๓๙ ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
   Performance Indicators) จากเดิม ๑๒ ข้อ เป็น ๑๑ ข้อ 
  ๑.๔ เอกสารหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ปรับแก้ในประเด็นดังนี้ 

(๑) ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
ให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association 
(APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖) 

(๓) ให้ปรับรูปแบบการเขียนตัวเลขผลงานทางวิชาการ โดยผลงาน 
ทางวิชาการภาษาไทยให้เป็นเลขไทย และผลงานทางวิชาการ 
ภาษาอังกฤษให้เป็นเลขอารบิก 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๑๘- 

 ๔.๑๐ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มาเป็นเวลา ๕ ปี และยังไม่มี 
การปรับปรุง คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย เป็นไปตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานวิชาชพีของคุรุสภา และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ทีไ่ม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ ๑๓  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ ๒๔  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔  หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
 
 



-๑๙- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเป็น 
   (๑)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) และ 
   (๒)  วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี้ควรระบุให้ครอบคลุม 
     ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวชิา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชา 
   ภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้สอดคล้องกัน 
   ในแต่ละส่วนของเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในส่วนโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา 
   ในแผนการศึกษา ภาระงานสอน ค าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบ 
   รายวิชา 
  ๑.๓ หน้า ๔๐ ขอให้พิจารณาปรับแก้ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
   (Key Performance Indicators) จากเดิม ๑๒ ข้อ เป็น ๑๑ ข้อ 
  ๑.๔ เอกสารหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
   เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งใช้มา 
เป็นเวลา ๕ ปีแล้ว และยังไม่มีการปรับปรุง คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานวิชาชีพ 
และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ทีไ่ม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเอกบังคับ ๑๑ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     ๕ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
   



-๒๐- 

   แผน ก แบบ ก ๒ (ส าหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเอกบังคับ ๒๓ หนว่ยกิต 
    หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     ๕ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเป็น 
   (๑)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) และ 
   (๒)  วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี้ควรระบุให้ครอบคลุม 
     ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวชิา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชา 
   ภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้สอดคล้องกัน 
   ในแต่ละส่วนของเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในส่วนโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา 
   ในแผนการศึกษา ภาระงานสอน ค าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบ 
   รายวิชา 
  ๑.๓ หน้า ๔๔ ขอให้พิจารณาปรับแก้ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
   (Key Performance Indicators) จากเดิม ๑๒ ข้อ เป็น ๑๑ ข้อ 
 



-๒๑- 

 
  ๑.๔ เอกสารหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ 
   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
  (แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๕ คน 
 

  ตามท่ี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยที่ประชุมมีมติให้เปิดรับนิสิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาโทก่อน แล้วจึงเปิดรับนิสิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาเอก  
หลังจากเปิดปริญญาโทแล้วเป็นเวลา ๒ ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งของอาจารย์และ 
หน่วยงานในการจัดการเรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนดุษฎีนิพนธ์ให้แก่นิสิตในหลักสูตร 
ความทราบแล้วนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร คณะสหเวชศาสตร์ จึงสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โสภณ 
มาเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าหลักสูตร และเป็นอาจารย์ประจ าให้แก่คณะสหเวชศาสตร์ในการสอนนิสิต 
ในหลักสูตรนี้มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกท้ังหลักสูตรยังด าเนินการแต่งตั้ง 
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โสภณ เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร 
ทุกคนอีกด้วย โดยประวัติการท างาน การท าวิจัย ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิต 
ปริญญาเอก ได้แนบมาพร้อมนี้ คณะสหเวชศาสตร์ จึงมีความพร้อมที่จะเปิดรับนิสิตเข้าสู่หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขอด าเนินการเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) 
จ านวน ๕ คน   
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
 ระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๕ คน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  



-๒๒- 

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
  ระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๕ คน 
   โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาใส่ชื่อศาสตราจารย์ประเสริฐ  โสภณ เป็นอาจารย์ 
   ประจ าหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๓ ขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
  เพื่อความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  และขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยคณะ 
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะรวมทั้ง ๒ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับ 
ปริญญาเอก ในเล่มเดียวกัน และต้องการปรับชื่อสาขาวิชาหลักสูตรระดับปริญญาโท จากเดิม “หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง” เป็น “หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง” เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะฯ จึงขอยกเลิก 
หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จ านวน ๕๔ คน และระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๒๕ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่  
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
และการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
 ยุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์ 
 และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



-๒๓- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  ยุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์ 
  และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๑๐ 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 


