
           รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
วันอาคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ผศ.ดร.โสรัตน ์ วงศ์สุทธิธรรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 8. ดร.กร  ลาวัง     (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  9. ดร.ภูสิต  กุลเกษม     (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  

๑๓.  รศ.ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
   ๑๕.  ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.สุชนน ี เมธิโยธิน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.ภัทราวดี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
  ๑๘. อาจารย์ทศพร อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๑๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๕. นายพิชญพงศ์ ศิริเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นางจินตนา เปล่งปลั่ง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑.  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร)    
 ๒.  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม)    
 ๓.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร) 
 ๔.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์) 
 ๕.  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  (ผศ.ดร.พัชนีย์  ธระเสนา) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผศ.ดร.สุรีพร  อนุศาสนนันท์  คณะศึกษาศาสตร์ 
๒. ดร.สมพงษ์  ปั่นหุ่น   คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ดร.ทักษญา  สง่าโยธิน  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๔. ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๕. อาจารย์ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๑๕   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน 
  ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 

 

  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็น 
สากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศต่อไป 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงส่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖/ ว๕๕๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกหลักสูตรและ 
ทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา 
ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ 
รวมทั้งจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่มีตัวชี้วัด และมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  ๑.๓ มาตรการการยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
  เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศ 

 

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องการยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๕ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือก าหนดแนวทาง รูปแบบและวิธีการควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
การสร้างมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจการยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก รวมถึงศึกษากรณี 
ตัวอย่างที่ดี (Good Practices) ของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของประเทศ นั้น 
  ในการนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
ได้รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องการยกระดับ 
คุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของประเทศ โดยมีข้อสังเกตว่า 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นดังกล่าว มีประโยชน์และเอ้ือให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาสามารถควบคุมการเปิดหลักสูตรวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก อันส่งผลให้คุณภาพของหลักสูตร 
ปริญญาเอกมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอแจ้งผลการประชุมดังกล่าว 
ต่อสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๙(๔)/ ว๕๘๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติต่อไป   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

  
  ๑.๔ การจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง 
การจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือสถาบันอุดมศึกษารับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน ๓ ฉบับ คือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไปปฏิบัติ 
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ถูกต้อง นั้น  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 
ดังกล่าว มาเป็นข้อมูลเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไปปฏิบัติ 
ได้ถูกต้องต่อไป 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. ๒) และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
(มคอ. ๐๔ และ ๐๖) เพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับแก้หัวข้อที่ ๑-๖ ในหมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
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  (๑) การก ากับมาตรฐาน 
  (๒) บัณฑิต 
  (๓) นิสิต 
  (๔) อาจารย์ 
  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 
มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

  
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

  การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ไดเ้สนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ  
เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไม่ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
   
 
 
 



-๖- 
  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ ๑๔๖๐ ลงวันที่ 
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ 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 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑  ขอให้พิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

       หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนผลงาน 

       ทางวิชาการให้ถูกต้องโดยใช้รูปแบบ American Psychological 
       Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
       ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๗- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
  การจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต ่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ด าเนินการจัด 
การเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้าง 
และงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเป็นระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา โดยมีนิสิตส าเร็จ 
การศึกษาจ านวน ๒ คน และอยู่ระหว่างศึกษา จ านวน ๒๔ คน ภาควิชาฯ พบว่าจ านวนผู้สมัครเข้าเรียน 
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ผลการผลิตบัณฑิตค่อนข้างไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และมีแนวโน้มความไม่คุ้มค่า 
ทั้งในแง่ของรายได้และภาระงานของคณาจารย์ คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ 
ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๒๔ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จ 
การศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่  
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่  
 พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

๔.๒   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล  
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

ได้ด าเนินการใช้หลักสูตรมาครบ ๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ ทุกรอบ ๕ ปี ประกอบกับมีประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกท้ังมหาวิทยาลัย 

บูรพาได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓  

และจากการได้รับข้อเสนอแนะในทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต  
จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัย มีคุณภาพสอดคล้อง 

ต่อความต้องการของสังคม และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า   ๒๑ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล  
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถติิการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

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

มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติ 

 การศึกษาและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  บูรพาและแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

  ๑.๑   หน้า ๔๑ ข้อ ๓ ขอให้พิจารณาปรับแก้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาโดยแยก 
   ตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
  ๑.๒   ขอให้พิจารณาตรวจสอบรายวิชาที่มีผลลัพธ์เป็นทักษะโดยให้เพ่ิมจ านวน 
   ชั่วโมงปฏิบัต ิ
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ไม่ควรจัด 
   ในภาคฤดูร้อน 
  ๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับค าอธิบายรายวิชาของดุษฎีนิพนธ์ 
  ๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาสัมมนาให้มี 
   ชั่วโมงปฏิบัต ิ 
  ๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (Lo)  
   ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกให้แตกต่างกัน 
  ๑.๗ ขอให้พิจารณารวมเล่มหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตร 
   ระดับปริญญาเอกให้อยู่ในเล่มเดียวกัน 

๒.   เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล  
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

ได้ด าเนินการใช้หลักสูตรมาครบ ๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ 
ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ ทุกรอบ ๕ ปี ประกอบกับมีประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกท้ัง มหาวิทยาลัย 

บูรพาได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓  

และจากการได้รับข้อเสนอแนะในทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต  
จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัย มีคุณภาพ สอดคล้อง 

ต่อความต้องการของสังคม และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 



-๑๐- 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล  
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

       คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 

มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติ 

การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
       คณะกรรมการฯ ดังนี้ 

       ๑.๑  หน้า ๔๐ ข้อ ๓ ขอให้พิจารณาปรับแก้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาโดยแยก 
     ตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

       ๑.๒  ขอให้พิจารณาตรวจสอบรายวิชาที่มีผลลัพธ์เป็นทักษะให้เพ่ิมจ านวนชั่วโมง 
       ปฏิบัต ิ

       ๑.๓  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ Learning Outcomesc (Lo) 
         ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกให้แตกต่างกัน 
       ๑.๔  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
     ผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ระดับปริญญาโทให้แตกต่าง 
     กับระดับปริญญาเอก 
 ๒.   เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 



-๑๑- 
 

๔.๔   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
  การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 
องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือปรับรายวิชาให้สอดคล้องต่อความทนัสมัยของการพัฒนาองค์การและ 
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 
  ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการด้านการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
สมรรถนะของมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓. เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  
หรือทุกรอบ ๕ ปี 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๖๐ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๒๑ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามวาระเวียนพิเศษ (๒)/๒๕๕๙ หนังสือที่ 
ศธ ๖๖๒๗.๑/ ว ๑๘๑๖ ลงวนัจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
  การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 



-๑๒- 
 

มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 

  การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑   ขอให้พิจารณาทบทวนปรับการเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก 
   แบบ ๑.๑ จนกว่าจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นรองศาสตราจารย์ 
  ๑.๒   ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการ 
   เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้เหมาะสมกับ 
   ระดับปริญญาเอก 
  ๑.๓   ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
         ให้เหมาะกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ๑.๔   ขอให้พิจารณาเพ่ิมเอกสารหมายเลข ๕ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม 
   และหลักสูตรปรับปรุง 
  ๑.๕ ขอให้พิจารณาตรวจสอบแบบ ๒.๑  รหสัวิชาหลักท่ี ๔ ให้ถูกต้อง 
   และสอดคล้องกับระดับปริญญาเอก 

  ๑.๖ ขอให้พิจารณาปรับแผนการศึกษาดุษฏีนิพนธ์ไม่ควรจัดในภาคฤดูร้อน 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

๔.๕   หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิด 
สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตมหาบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศ 
ดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ สอดคล้องต่อเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี และสอดคล้องต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานวิชาชีพสาขาการบัญชี ทั้งนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะ 
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และมหาบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต ทันต่อการพัฒนาทางด้าน 
การบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ในปัจจุบัน 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 



-๑๓- 
 
    แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ     ๓ หน่วยกิต 
     คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๑.๒/ ว ๑๐๔ ลงวันที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๙  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
   (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
       จาก "๓ หน่วยกิต" เป็น "๖ หน่วยกิต"   
  ๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
         และการศึกษาค้นคว้าอิสระ   
  ๑.๓  ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้ครบตามแผนการศึกษา 
       ที่เปิดสอน โดยขอให้เพ่ิมเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิต แผน ข  
  ๑.๔  ขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ด าเนินการปรับแก้อาจารย์ 
         ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
         เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาจารย์ 

       ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ า ตามข้อ ๔ ในประกาศฯ  
       "อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
       รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอน 
       หลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ ปฏิบัติ 
       หน้าที่เต็มเวลา” 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๔- 
 

๔.๖   การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ 
  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 
  ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๑๐ คน และแผน ก แบบ ก ๒ 
  จ านวน ๑๕ คน) และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ จ านวน ๑๐ คน 
  แบบ ๑.๒ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ 
  จ านวน ๑๐ คน) 
 
  ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ได้น าส่งจุดคุ้มทุนของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการรับ จ่าย และ 
การบริการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
นั้น ที่ประชุมมีมติให้คณะฯ ปรับเพิ่มแผนการรับนิสิต เพื่อให้การเปิดหลักสูตรคุ้มทุน โดยปรับจากเดิม 
“แผนละ ๕ คน รวมทั้งหลักสูตร ๓๐ คน” เป็น “รวมทั้งหลักสูตร ๗๐ คน”  
  ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงขอเสนอการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญาเอก หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ 

ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๑๐ คน และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๕ คน) และระดับ 

ปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๑.๒ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๕ คน  
และแบบ ๒.๒ จ านวน ๑๐ คน)   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
 และการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๑๐ คน 
 และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๕ คน) และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ จ านวน  
 ๑๐ คน แบบ ๑.๒ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ 
 จ านวน ๑๐ คน)  
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

มติ  ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ 
จ านวน ๑๐ คน และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๕ คน) และระดับปริญญาเอก 
(แบบ ๑.๑ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๑.๒ จ านวน ๑๐ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๕ คน 
และแบบ ๒.๒ จ านวน ๑๐ คน)  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 
 
 

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

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


