
   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์       กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจรี  ไชยมงคล    กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ    กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ดร.กัมปนาท  หวลบุตตา     (แทน)กรรมการ 
  (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม    กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 8. ดร.สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน)กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 9. ดร.วณกฤต เศรษฐคาลี   (แทน)กรรมการ 
  (แทน)คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ดร. อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา   (แทน)กรรมการ 
  (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.ธนิดา จุลวณิชย์พงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 



๒ 
 

  ๑๔. รศ.ภรดี  พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 ๑๕. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๖. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๙. ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๑. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
 ๒๒. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
 ๒๓. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๔. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นายพิชญพงศ์ คีริเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๘. นางจินตนา เปล่งปลั่ง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 



๓ 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. ผู้อ านวยการสถาบันภาษา (ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี) 

 ๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.วิทวัส  แจ้งเอ่ียม) 
 ๓. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข) 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  ศ.สุชาติ  เทาทอง  (คณะศิลปกรรมศาสตร์) 
 ๒.  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  (คณะศิลปกรรมศาสตร์) 
 ๓.  ดร.ภูวษา เรืองชีวิน  (คณะศิลปกรรมศาสตร์) 
 ๔.  ผศ.ดร.มนตรี  วิวาห์สุข  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ๕.  ดร.ธนิต  โตอดิเทพย์  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ๖.  นางสาวณัฐสุดา  ถาวร  (กองบริการการศึกษา) 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๕  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
 
 



๔ 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ 
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประกอบกับสถานการณ์ 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี  
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ 
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
 
 
 



๕ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
       โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
       ๑.๑  ขอให้พิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
       หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
       ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        ๑.๒  ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
        (Key Performance Indicators of educational process) 
       ๑.๓  ขอให้ตรวจสอบจ านวนการรับนิสิตระดับปริญญาเอกให้เหมาะสม 
       ๑.๔  ขอให้พิจารณารวมเล่มหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
        ให้อยู่ในเล่มเดียวกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ซึ่งใช้มาเป็นเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมคีวามจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ป ี
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ 

การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรท์ี่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 



๖ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
          หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
          ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
          ๑.๒  ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
        (Key Performance Indicators of educational process) 
   ๑.๓  ขอให้ตรวจสอบจ านวนการรับนิสิตระดับปริญญาโทให้เหมาะสม 
   ๑.๔  ขอให้พิจารณารวมเล่มหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
        ให้อยู่ในเล่มเดียวกัน 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะ 
และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น 
ระยะเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
ให้ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของสังคม โดยมีความยืดหยุ่นในด้านสหวิทยาการ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 



๗ 
 

     คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะ 
และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
          หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
          ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
          ๑.๒  ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
          (Key Performance Indicators of educational process) 
   ๑.๓  ขอให้พิจารณาตรวจสอบเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาก่อนการตีพิมพ์ 
          ลงในวารสาร 
   ๑.๔  ขอให้ตรวจสอบจ านวนการรับนิสิตระดับปริญญาเอกให้เหมาะสม 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารศลิปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
ให้ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของสังคม โดยมีความยืดหยุ่นในด้านสหวิทยาการ 
     
 



๘ 
 

    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  ภาคนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะ 
และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
   ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
          หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
          ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๑.๒  ขอให้พิจารณาปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
          (Key Performance Indicators of educational process) 
   ๑.๓  ขอให้พิจารณาตรวจสอบเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาก่อนการตีพิมพ์ 
          ลงในวารสาร 
   ๑.๔  ขอให้ตรวจสอบจ านวนการรับนิสิตระดับปริญญาโทให้เหมาะสม 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  



๙ 
 

 ๔.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี หลักสูตรได้ครบรอบเวลาที่จะต้องปรับปรุง 
ตามระเบียบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี  
ทางสาขาวิชาจึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพของ 
ดุษฎีนิพนธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สถานภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนิน 
การปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  หมวดดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมขอถอนวาระ 

  
 ๔.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี หลักสูตรได้ครบรอบ 



๑๐ 
 

เวลาที่จะต้องปรับปรุงตามระเบียบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  
รอบระยะเวลา ๕ ปี ทางสาขาวิชาจึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพของวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สถานภาพ ให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อ 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมขอถอนวาระ 
 
 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวแวววลี โชคแสวงการ เป็น นางจิตติมา เจริญพานิช 
    เนื่องจากนางสาวแวววลี โชคแสวงการ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวผาณตา วาณิชวัฒนเดชา เป็น นางศศิธร มั่นเจริญ 
    เนื่องจากนางสาวผาณตา วาณิชวัฒนเดชา ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 



๑๑ 
 

    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
   คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

      โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้องในเอกสารแนบท้าย 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาววริยา วชิราวัธน ์เป็น นางสาวเขมารดี มาสิงสุญ 
    เนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ 
  และเพ่ิมเติมล าดับที่ ๖ นางยุพิน ถนัดวณิชย์ 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 



๑๒ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

      ๑.๑  ขอให้พิจารณาปรับแก้นามสกุลอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ นางสาวเขมาวดี   
      มาสิงสุญ เป็น นางสาวเขมาวดี  มาสิงบุญ 
  ๒  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ การขอยกเลิกหลักสตูรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการจัดการและ 

  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ตามที่คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษานั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งมีผลให้บุคลากรในภาคธุรกิจต้องมีความรู้และ 
ทักษะในด้านการบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองต่อการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นได้ ทางคณะฯ จึงได้จัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ข้ึน เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ี 
ตอบโจทย์ดังกล่าวได้ คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  
๒๒ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด   
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๔.๑๐   ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ (ง) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา  
   คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อ 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ ข้อ ๔ ขอให้ปรับเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ส าหรับผู้สมัครเข้า 
   ศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย จาก “๗๐ ขึ้นไป” เป็น “๖๕ ขึ้นไป” 
   และส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ 
   หลักสูตรนานาชาติ จาก “๗๕ ขึ้นไป” เป็น “๗๐ ขึ้นไป” 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา   
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ รา่ง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นสิิตทดลองเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้ 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๑๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 
  ระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๗) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา   
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท  
๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 
ระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 

ระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ส่วนงาน 
ที่มีความประสงค์จะจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา 
ค านึงถึงการเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน 
ข้ามประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา   
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที ่๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



๑๕ 
 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 
  สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน  
  และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน  
และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา   
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนหน่วยกิต  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



๑๖ 
 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน  

และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๖ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้  
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทท่ีเรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้อง 
  ท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๒) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบ
ประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา   
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต 
หลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ 

ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้  
ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้อง 
ท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ 
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๒) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบ
วัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 



๑๗ 
 

  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิต
หลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๘ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา  
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๓) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับ
การศึกษา ส าหรบันิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา   
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา ส าหรับนิสิตหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

ส าหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา  
ส าหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 ๔.๑๙ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๔) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ 
ท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา   
   คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ของนิสิต 
 ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ 
ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ปรับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ ข้อ ๘ (๓) เพ่ิมเนื้อหาเป็น “คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์หลัก 
   และอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ร่วม เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๐.๓.๓ 
   และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
   หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ๑.๒ ข้อ ๑๓ (๒) ปรับเนื้อหาเป็น “ผลงานงานนิพนธ์ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ 
   ผ่านระบบ i-Thesis โดยสมบูรณ์” 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒๐ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๔) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



๑๙ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ ข้อ ๖ (๑) วรรคสอง ปรับเนื้อหาเป็น “นิสิตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามท่ี 
   หลักสูตรก าหนด โดยต้องลงทะเบียนและผ่านการประเมิน ตามประกาศ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
   ข้อ ๑๙ (๒) (ข) อย่างต่อเนื่องกันจนครบหน่วยกิต กรณีมีปัญหาที่ไม่สามารถ 
   ลงทะเบียนดังกล่าวได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี โดยค าแนะน าของ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” 
  ๑.๒ ข้อ ๖ (๒) วรรคสอง ปรับเนื้อหาเป็น “นิสิตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
   ได้หลังจากเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหลักสูตร  
   และให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและผ่านการประเมิน  
   ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๙ (๒) (ข) อย่างต่อเนื่องจนครบหน่วยกิตที่ก าหนด  
   กรณีมีปัญหาที่ไม่สามารถลงทะเบียนดังกล่าวได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี  
   โดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 
 
 

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

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
       
  

 
 

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

 
 

              
                          

 
 

 

(ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 

ประธานกรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


