รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.

ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
๒. ดร.ศิรดา
จารุตกานนท์
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๓. ผศ.นพ.พิสิษฐ์
พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๔. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ ัย แก้วกิติชัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๕. ดร.สุชาดา
พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖. ดร.จักรี
ไชยพินิจ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๗. ผศ.ดร.มานะ
เชาวรัตน์
คณบดีคณะโลจิสติกส์
8. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
9. ดร.พอจิต
นันทนาวัฒน์
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๐. ผศ.ดร.ธนิดา
จุลวณิชย์พงษ์
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๑. ดร.ทนงศักดิ์
เทพสนธิ
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๒. รศ.ภรดี
พันธุภากร
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ

-๒๑๓. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๔. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๕. รศ.ดร.วสุธร
ตันวัฒนกุล
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๖. นางสาววัชรี
กาจัดโศก
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๑๗. ดร.ภัทราวดี
มากมี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๘. อาจารย์ทศพร อิฐงาม
(แทน) กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๑๙. ผศ.ดร.มารุต
ตั้งวัฒนาชุลีพร
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๐. ผศ.ดร.วิทวัส
แจ้งเอี่ยม
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๑. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๒. นางนิตยา โคตรศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๓. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๔. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๒๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๖. นายพิชญพงศ์ ศิริเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๗. นางจินตนา
เปล่งปลั่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา

-๓ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล)
๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล)
๓. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา)
๔. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.ดร.ระพินทร์
๒. ดร.กาญจนา
๓. ดร.อภิญญา

ฉายวิมล
หริ่มเพ็ง
นวคุณ

คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

-๔วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากช่วงเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งก่อน (พ.ศ. ๒๕๕๔)
และปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีความก้าวหน้าไปมาก ดังนั้น หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ จึงได้ปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องและรองรับความสนใจของนิสิตที่มีความหลากหลาย โดยมีการปรับปรุงเค้าโครง
ของหลักสูตรและเนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ก้าวทันกับวิทยาการที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
การเพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องต่อสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการวิจัยในหัวข้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้
ยังเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการประเมิน และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี และเพื่อให้
สอดคล้องต่อข้อบังคับว่าด้วยการประกอบวิชาชีพสาขาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
และการควบคุมมลพิษ ตามที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาหนด
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๕๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๘๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๒๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

-๕คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณารวมเล่มหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการจัด
การศึกษา (Key Performance Indicators of educational process)
ในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดาเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔
และผลิตมหาบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี และสอดคล้องต่อข้อบังคับว่าด้วยการประกอบวิชาชีพสาขา

-๖-

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ ตามที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกาหนด ทั้งนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่
คณาจารย์ ผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และมหาบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต ทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๗ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ดังนี้

-๗-

๒.

๑.๑ ขอให้พิจารณารวมเล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการจัด
การศึกษา (Key Performance Indicators of educational process)
ในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษานี้ได้ให้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘
ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในครั้งนี้ครบรอบ ๕ ปี ในการปรับปรุงหลักสูตรอีกวาระหนึ่ง สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี จึงเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เพื่อให้มหาบัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะได้อย่างเหมาะสม ให้ความสาคัญกับกระบวนการวิจัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ศึกษา
หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อมูลจากหลักสูตรในสถาบันต่าง ๆ ในสาขาวิชาเดียวกันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ผู้ใช้บริการ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา รวมถึงการได้
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีความทันสมัยและทันต่อการพิจารณาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๒ หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานทางสถิติและการวิจัย
๖ หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๒๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

-๘คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ (Competency)
ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตกาลังคน
๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับปรัชญาของหลักสูตร
๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับคาอธิบายรายวิชาสัมมนา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
บูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิตที่จะรับเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก จานวน ๒๐ คน และแผน ข จานวน ๒๐ คน

ตามที่คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แบบไม่เต็มเวลา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้
หลักสูตรตอบสนองต่อผู้เรียนยิ่งขึ้น คณะฯ จึงขอเสนอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก จานวน ๒๐ คน และแผน ข จานวน ๒๐ คน

-๙คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๓.๑/ ว ๑๐๔ ลงวันที่
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท แผน ก จานวน ๒๐ คน และแผน ข จานวน ๒๐ คน แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก จานวน ๒๐ คน
และแผน ข จานวน ๒๐ คน แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก จานวน ๒๐ คน และ
แผน ข จานวน ๒๐ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก จานวน ๒๐ คน และ
แผน ข จานวน ๒๐ คน
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา

-๑๐ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมมีมติขอเปลี่ยนแปลงกาหนดการประชุมจากวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาต่อจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.
(นางจินตนา เปล่งปลั่ง)
นักวิชาการศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ดร.อาณัติ ดีพัฒนา)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

