รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๓. รศ.ดร.นุจรี
ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๔. นพ.ปราการ
ทัตติยกุล
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๕. ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๖. ดร.ปริญ
หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๗. ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๙. ดร.อรุณี
แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๐. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๑. ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๒. ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

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

-๒๑๓. ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๔. ดร.ภูวษา
เรืองชีวิน
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๕. ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๖. ผศ.ดร.เชษฐ์
ศิริสวัสดิ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๗. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๘. ดร.เทียนแก้ว
เลี่ยมสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๑๙. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๐. ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๑. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๒๒. ดร.พรรณี
พิมาพันธุ์ศรี
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๓. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒๔. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๕. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๖. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๗. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๒๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๙. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๓๐. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา

-๓ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผศ.ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง (วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา)
ดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา (คณะศึกษาศาสตร์)
ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ (คณะศึกษาศาสตร์)
ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี (คณะวิทยาศาสตร์)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพือ่ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

-๔วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ของประเทศทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อก้าวทันนโยบายการพัฒนาประเทศรวมถึง
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และเพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๗๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
๗ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
๑๔ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

-๕คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้
ตรวจสอบการระบุประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
๔.๒ หลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ ปัจจุบันทั้งนักการเมือง
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กลุ่มทางสังคม และประชาชนมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลไปยังคนในสังคมมากขึ้น
อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ส่งผลต่อการ
รับรู้ข่าวสารของคนในสังคม ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
สื่อสารทางการเมืองจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันและมีมติปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านการ
สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การสื่อสารทางการเมืองและสังคม โดยการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
เป็นหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคมจะช่วยขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีเนื้อหาหลากหลายเพิ่มขึ้น
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต

-๖แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
ทางการเมืองและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American
Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการทาวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) และให้ตรวจสอบ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว

-๗๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรนี้ถูกใช้มา
เป็นเวลา ๕ ปีแล้ว สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงจาเป็นต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี
นอกจากนี้ มีการปรับหลักสูตรจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ มาเป็นหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา) เพื่อรองรับการขยายตัวของสัดส่วน
นิสิตไทยต่อนิสิตต่างชาติ และสามารถเพิ่มจานวนนิสิตไทยมากขึ้น เนื่องจากมีนิสิตไทยให้ความสนใจจานวนมาก
แต่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

-๘ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ให้มีความลุ่มลึกแตกต่างกัน
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ให้ถูกต้องและตรงกัน
ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร
๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนจานวนการรับนิสิต ให้เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ต่อนิสิต
๑.๔ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมีลักษณะของ Inbreeding อาจไม่ทาให้เกิดความคิดและ
มุมมองที่แปลกใหม่หรือความงอกงามทางวิชาการได้
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
๔.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ประกอบกับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ทิศทางการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีทักษะ
ความรู้ที่จาเป็นเพื่อเป็นกาลังสาคัญการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ
รอบระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งบัดนี้ก็ได้ครบกาหนดจากการปรับปรุงรอบที่แล้วซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๕๖

-๙โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
รายวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
รายวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
๓ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ให้มีความลุ่มลึกแตกต่างกัน
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ให้ถูกต้องและตรงกัน
ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร

-๑๐๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนจานวนการรับนิสิต ให้เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ต่อนิสิต
๑.๔ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมีลักษณะของ Inbreeding อาจไม่ทาให้เกิดความคิดและ
มุมมองที่แปลกใหม่หรือความงอกงามทางวิชาการได้
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
๔.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อดาเนิน
การตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการ
รองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๒๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ
เทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)

-๑๑มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร รวมถึงคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยต้องเป็นอาจารย์ประจา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการระบุประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
๔.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
นอกจากนีย้ ังเป็นการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก

-๑๒โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐานความรู้
ไม่นับหน่วยกิต
วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

-๑๓๑.๑ ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร รวมถึงคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยต้องเป็นอาจารย์ประจา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการระบุประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๒๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

-๑๔คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร รวมถึงคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยต้องเป็นอาจารย์ประจา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการระบุประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
๔.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ

-๑๕สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐานความรู้
ไม่นับหน่วยกิต
วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)

-๑๖มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร รวมถึงคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยต้องเป็นอาจารย์ประจา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการระบุประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
๔.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มเติมรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (วิชาด้านชีววิทยา
ระดับโมเลกุล) จานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๓๐๖๕๔๘๖๐ เครือข่ายทางชีวภาพ
๓(๒-๓-๔)
Biological Networks
๓๐๖๖๔๔๖๐ ข้อมูลและสารสนเทศทางชีวภาพขั้นสูง
๓(๒-๓-๔)
Advance Biological Data and Information
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

-๑๗ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับรหัสวิชาหลักที่ ๗-๘
จาก “xxxxxx๖๐” เป็น “xxxxxx๕๙”
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ นางสาวดวงตา จุลศิริกุล จากเดิมที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔
จึงขอเปลี่ยนเป็นลาดับที่ ๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัดรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑๙ นางกรประภา กาญจนะ เนื่องจาก
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๒ คน และปรับลาดับรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
ลาดับที่ ๒๔ นางสาวภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
ลาดับที่ ๒๕ นายพิทักษ์ สูตรอนันต์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

-๑๘ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายพิชญพงศ์ คีรีเดช)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

