
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๔/๒๕๕๙ 
วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  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.จักรี  ไชยพินิจ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๖. อาจารย์กร  ลาวัง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๗. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๘. ผศ.ดร.ธนิดา จุลวณิชย์พงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  ๙. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 ๑๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๒ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
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 ๑๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๕ ดร.ภัทราวดี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๖. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
 ๑๗. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๑๘. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๑๙. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๐. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๑. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๓. นายพิชญพงศ์ ศิริเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๔. นางจินตนา เปล่งปลั่ง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑.   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  (รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล) 

 ๒.   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล)   
 ๓.   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย) 
 ๔.   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม) 
   ๕.   คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (ผศ.ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ) 
 ๖.   ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.วิทวัส  แจ้งเอ่ียม) 
 ๗.   ผู้อ านวยการสถาบันภาษา (ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.สุชนน ี  เมธิโยธิน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๒. อาจารย์กชพร นรมาตย์  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๓. ดร.ศุภสิทธิ์  เลิศบัวสิน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๔. ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๕. นางสาววัชร ี  ก าจัดโศรก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๖. ดร.จันทร์พร  พรหมมาศ คณะศึกษาศาสตร์ 
๗. ดร.ชวนวล  คณานุกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. ดร.สุชาดา  รัตนวานิชย์พันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็นส าคัญ กล่าวคือ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ขั้นต่ าที่สามารถ 
เทียบเคียงกันได้ 
  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ 
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศลิปกรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและ 
งานทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖ ง วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็น 
แนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งท่านสามารถสืบค้นข้อมูล 
ดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th เมนดู้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
  
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

 ๓.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการฯ น าร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กลับไปพิจารณา แล้วจะน ากลับมาอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป  
  จากมติดังกล่าวข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ 
ข้อคิดเห็นใน ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
ต่อคณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม  
มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ ได้พิจารณาข้อคิดเห็นแล้วมีมติให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑. ข้อ ๑๙.๑.๕ ตัดข้อความ “ภายใต้ก าหนดเวลาเรียนตามข้อ ๑๘.๒” และ 
เพ่ิมเติมข้อความ “ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติ หากด าเนินการไม่เสร็จสิ้น กองทะเบียน 
และประมวลผลการศึกษาจะเปลี่ยนค่าระดับจาก I เป็น F ทันที” 
  ๒. เพ่ิมข้อ “๑๙.๒.๑ คณะกรรมการสอบงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์” 
  ๓. เพ่ิมข้อ “๑๙.๒.๒ การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาประเมินผลการด าเนินการวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ร่วมกับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
หรือดุษฎีนิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน” 
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  ๔. ข้อ ๒๙.๓.๗ ปรับเนื้อหาเป็น “สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อ ๓๐ ไม่ผ่าน” 
  ๕. ข้อ ๒๙.๓.๙ ข้อ ๒๙.๓.๑๐ และข้อ ๒๙.๓.๑๑ เพ่ิมเนื้อหา “และได้รับ 
การพิจารณาให้พ้นสภาพนิสิต” 
  ๖. ข้อ ๓๐ ปรับเนื้อหาเป็น “นิสิตหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรประกาศนียบัตร 
บัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณาอีกครั้ง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  เห็นชอบและเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล  
คือ ตามที่ภาควิชาภาษาไทย ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ หลังจากด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหลักสูตรได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรแล้ว 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ และพบว่ามีปัญหาในการบริหารหลักสูตร เรื่อง อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ในการที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน และอาจส่งผลให้หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจาก สกอ. (รายละเอียดดังเอกสาร 
แนบ ๑ และ ๒) คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ไปจนกว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด ทั้งนี้ยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ คน และยังคง 
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



-๖- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์ โดยขอให้ปรับแก้ปีการศึกษาที่ยกเลิกหลักสูตร 
 เป็นตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

  ๔.๒  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลา ๕ ปี สมควร 
ต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
     คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้ 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 

 



-๗- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
   ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดทั้ง ๕ ด้านและให้ระบุ Output 
    เป็นร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าให้ชัดเจน 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาสัมมนา 
   ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอน 
มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์ 
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ทางด้านวิชาชีพ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือให้หลักสูตร 
มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 



-๘- 
 

  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  งานค้นคว้าอิสระ     ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไมน่ับหน่วยกิต 
     คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสาร 

การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาสัมมนา 
         และรายวิชาที่มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๒  ขอให้ตรวจสอบการอ้างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้เพิ่มค าว่า “และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 
  ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 



-๙- 
 

 ๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการ 
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศ 
ดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
  งานค้นคว้าอิสระ     ๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๐- 
 

 ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 เพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 

  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
         ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดทั้ง ๕ ด้านและให้ระบุ Output 
          เป็นร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าให้ชัดเจน 
  ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาสัมมนา 
         และรายวิชาที่มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๓  ขอให้ตรวจสอบการอ้างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้เพิ่มค าว่า “และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 
  ๑.๔  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ล าดับที่ ๒ นางสาวอุบล ธเนศชัยคุปต์ และรูปแบบการเขียนผลงาน 
    ทางวิชาการให้ถูกต้อง 
 ๒.     เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
   ๔.๕   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) เพ่ือปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับความทันสมัยของการบริหารจัดการสาธารณะ 
ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 
  ๒) เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการด้านบริหารจัดการสาธารณะปสู่การปฏิบัติ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 



-๑๑- 
 

  ๓) เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรที่ต้อง 
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
ทุกรอบ ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๗ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
   แบบ ๒.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
      คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



-๑๒- 
 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
  บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
 รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  
 และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

  ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑  ขอให้พิจารณาด าเนินการจัดท าเป็น “หลักสูตรใหม่” 
  ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
         ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดทั้ง ๕ ด้านและให้ระบุ Output 
          เป็นร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าให้ชัดเจน 
  ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาสัมมนา 
         และรายวิชาที่มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๔  ขอให้เพ่ิมค าอธิบาย รหัสวิชาของรายวิชาระดับปริญญาเอก 
  ๑.๕  ขอให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนค าน าหน้าชื่อ เป็น “นาย/นาง/ 
         นางสาว” ให้สอดคล้องกันตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๖  ขอให้ตรวจสอบการอ้างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้เพิ่มค าว่า “และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 
  ๑.๗  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ๒.     เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 
   ๔.๖   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล ดังนี้ 
  ๑) เพ่ือปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับความทันสมัยของการจัดการธุรกิจโลก 
ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 

  ๒) เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการด้านการจัดการธุรกิจโลกไปสู่การปฏิบัติ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓) เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรที่ต้อง 
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ 
ทุกรอบ ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  วิชาแทนวิทยานิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
 
 



-๑๔- 
 
 ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  ธุรกิจโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  บูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

  ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU) 
  ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
         ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดทั้ง ๕ ด้านและให้ระบุ Output 
          เป็นร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าให้ชัดเจน 
  ๑.๓  ขอให้ตรวจสอบการอ้างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้เพ่ิมค าว่า “และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 
  ๑.๔  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ๒.     เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
   
    ๔.๗   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) เพ่ือปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับความทันสมัยของการจัดการธุรกิจโลก 
ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 

  ๒) เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการด้านการจัดการธุรกิจโลกไปสู่การปฏิบัติ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓) เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรที่ต้อง 
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ 
ทุกรอบ ๕ ปี 
   
 



-๑๕- 
 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๕ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๕ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิชาแทนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

   โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
         ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดทั้ง ๕ ด้านและให้ระบุ Output 
          เป็นร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าให้ชัดเจน 
 
 



-๑๖- 
 
  ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชาสัมมนาให้มี 
         ชั่วโมงปฏิบัต ิ
  ๑.๓  ขอให้ตรวจสอบการอ้างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้เพิ่มค าว่า “และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 
  ๑.๔  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ๒.     เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๘   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร 

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดงันี้ 
  ๑) เพ่ือปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับความทันสมัยของการจัดการธุรกิจโลก 
ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 

  ๒) เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการด้านการจัดการธุรกิจโลกไปสู่การปฏิบัติ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓) เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรที่ต้อง 
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ 
ทุกรอบ ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๒ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๒ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



-๑๗- 
 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

     และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร 
         เชิงสมรรถนะให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดทั้ง ๕ ด้านและ 
         ให้ระบุ Output เป็นร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าให้ชัดเจน 
  ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชาสัมมนาให้มี 
         ชั่วโมงปฏิบัต ิ
  ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ๑.๔  ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน 
         หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒.     เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมีการโยกย้าย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ไปอยู่ในหลักสูตรที่ปรับปรุงดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 



-๑๘- 
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกท้ังคณะสหเวชศาสตร์ได้รับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ 
โศภน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานวิจัย และดูแลนิสิตในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เข้ามา 
เพ่ือช่วยดูแลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
 ล าดับที่ ๓ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี เป็น นายประเสริฐ โศภน เนื่องจากนางสาวกรรณิการ์ 
วงศ์ด ีโยกย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙  
เมื่อวันศุกร์ที ่๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ  
นางสาวสิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก  
นางสาวสิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ เป็น นางสาวสหัทยา รัตนจรณะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
   
 



-๑๙- 
 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑๑  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

   การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จากนางสาวกฤษณา โพธิสารัตนะ เป็นนางสาวทักษญา สง่าโยธิน 
    เนื่องจากนางสาวกฤษณา โพธิสารัตนะ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๒ จากนายธีรัตม์ พิริยะพลิน  เป็นนางภัทรี ฟรีสตัด 
    เนื่องจากนายธีรัตม์ พิริยะพลิน หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๓ จากนายฤทธี ชูเกียรติ  เป็นนางสาวนุจรี ภาคาสัตย์ 
    เนื่องจากนายฤทธี ชูเกียรติ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๔ จากนายสมชาย ชุณหรัศมิ์  เป็นนายบรรพต วิรุณราช 
    เนื่องจากนายสมชาย ชุณหรัศมิ์ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๕ จากนายกรินทร์ บุญเลิศวณิชย์  เป็นนายสุรัติ สุพิชญางกูร 
    เนื่องจากนายกรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ หมดสัญญาจ้าง 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที ่๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 

สมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๒๐- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไม่ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   
   ๔.๑๒  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

   (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลดังนี ้
  ล าดับที่ ๑ จากนายอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ เป็นนายยอดยิ่ง ธนทวี 
    เนื่องจากนายอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๒ จากนายพีรวัฒน์ ชูเกียรติ  เป็นนายศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน 
    เนื่องจากนายพีรวัฒน์ ชูเกียรติ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๓ จากนายวุฒิชัย สิทธิมาลากร เป็นนายธีทัต ตรีศิริโชติ 
    เนื่องจากนายวุฒิชัย สิทธิมาลากร หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๔ จากนายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์    เป็นนายนนท์ สหายา 
    เนื่องจากนายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๕ จากนายสิงห์ชัย บุญยโยธิน เป็นนายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 
    เนื่องจากนายสิงห์ชัย บุญยโยธิน หมดสัญญาจ้าง 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 



-๒๑- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชการพิจารณาต่อไป 
   
   ๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี ้
  ล าดับที่ ๔ จากนางสาววิไลลักษณ์ ค าลอย เป็นนายยอดยิ่ง ธนทวี 
    เนื่องจากนางสาววิไลลักษณ์ ค าลอย ย้ายไปเป็นอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตรอื่น  
  ล าดับที่ ๕ จากนางสาวศิริญญา โชคชัยวรรัตน์  เป็นนายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 
    เนื่องจากนางสาวศิริญญา โชคชัยวรรัตน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตรอื่น 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมือ่วันจันทร์ที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๒๒- 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ  
  ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และก าหนดให้ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด นั้น  เพ่ือให้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ สอดคล้องต่อประกาศ ฯ ฉบับดังกล่าว ประธานจึงเสนอ
ขอข้อคิดเห็นในการปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ 
  ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้งดใช้ข้อ ๕.๒   
 ๒. กรณีท่ีส่วนงานด าเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว  
  นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศดังกล่าว  
  ก่อนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 ๓. แจ้งใหทุ้กส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทราบ  
   
 ๕.๒  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
   
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น 
 
 



 
-๒๓- 

 
 
 

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

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
  
 
          (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)             (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา        ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ             กรรมการและเลขานุการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
     (ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) 
         ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
      ประธานกรรมการ 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
. 


