
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   (แทน) ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. พันต ารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. ดร.พีรพล  สิทธิวิจารณ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๙. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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 ๑๔. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๖. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๘. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๐. อาจารย์ปิยธิดา บุษดาค า   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๒. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๓. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผศ.ดร.นภาพร เลียดประถม   คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๒. ผศ.ดร.ชล ี ไพบูลย์กิจกุล   คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
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๓. ผศ.ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค    คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๔. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๕. ดร.เขมารดี มาสิงบุญ   คณะพยาบาลศาสตร์ 
๖. ดร.ฤภูวัลย ์ จันทรสา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. ดร.ทรงยศ  บัวเผื่อน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

  วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก ๑ 
  ๑. มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านเทคโนโลยีทางทะเล โดยสามารถ 
น าไปใช้ในการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในสถาบันวิจัย  
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เน้นให้สามารถประยุกต์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการด้านเทคโนโลยี 
ทางทะเล และมีทักษะและความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือตอบสนอง 
เป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
  ๑. มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านเทคโนโลยีทางทะเล โดยสามารถ 
น าไปใช้ในการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในสถาบันวิจัย  
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เน้นให้สามารถประยุกต์ความรู้ในการจัดการด้านเทคโนโลยีทางทะเล 
  ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
  ๔. มีทักษะและความสามารถในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือตอบสนอง
เป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๘  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนการเปิดรับนิสิต แผน ก แบบ ก ๑ ให้เหมาะสม 
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาหมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก ๑ 
 ให้เหมาะสมตามแผนการศึกษา  
๑.๓ ขอให้ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตัด “ข้อ ๓.๑ ศึกษา 
 รายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร...” ออก  
๑.๔ ขอให้ปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ให้สอดคล้องตาม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
๑.๕ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชา ๘๓๗๕๙๒๕๙ สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล ๑ 
 และรายวิชา ๘๓๗๖๙๔๕๙ สมัมนาเทคโนโลยีทางทะเล ๒ ให้แตกต่างกัน 
๑.๖ ขอให้ปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา ๘๓๗๕๐๔๕๙ เทคโนโลย ี
 สารสนเทศเพ่ือเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
๑.๗ ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) ให้สอดคล้องตาม 
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน 

  และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน 

และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๘  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิด 
รับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑  
 จ านวน ๕ คน และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน  
และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน โดยขอให้พิจารณาทบทวนการเปิดรับนิสิต 
แผน ก แบบ ก ๑ ให้เหมาะสม 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๗- 

 ๔.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล การท าวิจัยและงานวิชาการ  
และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล 
  ๒. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ 
ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
  ๓. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
  ๔. มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถทางานเป็นทีม  
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การจัดการข้อมูลทางการพยาบาล 
และการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
  ๖. มีภาวะผู้น า สามารถคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอาย ุหลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
 
 



-๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
(มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชา ๑๐๓๖๐๖๖๐ สัมมนาทางการพยาบาลผู้ใหญ่ 
 และผู้สูงอาย ุให้อยู่ในหมวดวิชาแกน 
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา ๑๐๓๖๐๖๖๐  
 สัมมนาทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
๑.๓ ขอให้ระบุเงื่อนไขในการรับนิสิตแบบเต็มเวลาหรือแบบไม่เต็มเวลา 
 ในแต่ละปีการศึกษาให้ชัดเจน 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก  
  แบบ ก ๒ แบบเต็มเวลา จ านวน ๑๕ คน หรือแบบไม่เต็มเวลา จ านวน ๒๐ คน 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก  
แบบ ก ๒ แบบเต็มเวลา จ านวน ๑๕ คน หรือแบบไม่เต็มเวลา จ านวน ๒๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 



-๙- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิด 
รับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก  
 แบบ ก ๒ แบบเต็มเวลา จ านวน ๑๕ คน หรือแบบไม่เต็มเวลา จ านวน ๒๐ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก  
แบบ ก ๒ แบบเต็มเวลา จ านวน ๑๕ คน หรือแบบไม่เต็มเวลา จ านวน ๒๐ คน  

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาใกล้เคียงกัน 
ประกอบกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี พร้อมด้วยสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จึงใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม เข้าด้วยกัน โดยมีการออกแบบ 
รายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่คาดหวังซึ่งได้จากการส ารวจกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรดังกล่าว 



-๑๐- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๑๑- 

 ๔.๖ ขอหารือการรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ 

  ต่ ากว่าเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ 
  ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษา 
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ได้ก าหนดให้ผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาต้องมี 
ผลการสอบภาษาอังกฤษ BUU-GET, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP ความทราบแล้วนั้น เนื่องจากตลอด 
ระยะเวลาการเปิดรับสมัครหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 
ที่ผ่านมา พบว่าไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ดังกล่าว  
  ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอหารือการรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์เข้าศึกษาก่อน จากนั้นจะด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ให้ผู้เรียนในภายหลัง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อไป  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือการรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีผลการสอบ 

ภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ 

ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 ๔.๗ รายงานผลการตรวจสอบเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
  ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ส านักหอสมุดได้รับ  
  ย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา ๒๕๕๘  

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ตรวจสอบเล่ม 

งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ส านักหอสมุดได้รับ 

จากส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงปีการศึกษา 

๒๕๕๘ นั้น ส านักหอสมุดไดส้่งผลการตรวจสอบเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ของผู้ส าเร็จ 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ส านักหอสมุดได้รับ ย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยส านักหอสมุดได้รับเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๗,๒๙๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๗ และไม่ได้รับจ านวน ๖,๐๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๓ จากผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
จ านวน ๑๓,๓๕๒ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



-๑๒- 

  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
และดุษฎีนิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ส านักหอสมุดได้รับ ย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๕๔ ถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และขอให้ทุกส่วนงานด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ขอให้ทุกส่วนงานตรวจสอบข้อมูลจ านวนรูปเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
   หรือดุษฎีนิพนธ์ที่ส านักหอสมุดได้รับและไม่ได้รับให้ถูกต้อง 
  ๒. ขอให้ส่วนงานที่ส่งเล่มไม่ครบ รีบด าเนินการน าส่งรูปเล่มงานนิพนธ์  
   วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ เล่ม แก่ส านักหอสมุด 
   ให้ครบถ้วน พร้อมซีดี ๑ แผ่น บรรจุไฟล์งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ 
   ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
  ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ส านักหอสมุดได้รับ  
  ย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ส านักหอสมุดตรวจสอบข้อมูลจ านวนรูปเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
  หรือดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลรูปเล่มที่แต่ละส่วนงาน 
  ด าเนินการน าส่งให้ส านักหอสมุด 

๒. กรณทีี่ส านักหอสมุดได้รับเล่มไม่ครบตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
ขอให้รายงานข้อมูลชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา และแผนการศึกษา แยกตามรายคณะ 
เพ่ือที่แต่ละส่วนงานจะได้ตรวจสอบและน าส่งเล่มให้ครบถ้วนต่อไป 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



-๑๓- 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา          ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


