
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. นพ.ปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.ภัทราพร สร้อยทอง    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



-๒- 

 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. ผศ.ดร.ภัทราวด ี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๐. ดร.บัลลังก์   เนืองแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๒๑. อาจารย์ปิยธิดา บุษดาค า   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๓. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ  
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๔. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 



-๓- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.สันติ  โพธิ์ศรี    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. อาจารย์วรรณภา อุดมผล    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๓. ดร.เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๔. ดร.วัลลภ  ใจดี    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
ได้จัดท าค าขอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า 
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และจะน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกัน 
คุณภาพการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



-๔- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมเีหตุผล คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการ 
ประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกันเพ่ือหาอาจารย์ภายในคณะมาปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทดแทน และไม่สามารถสรรหาอาจารย์มาได้ จึงมีมติร่วมกันขอยกเลิกหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะด าเนินการ 
เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ เมื่อมีความพร้อมต่อไป  
ดังนั้น คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๔๐ คน และคณะฯ  
จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๖/ ว๒๔๒๗ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
 ผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. รับทราบการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
ผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๕- 

  ๔.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับประกาศดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
หลักสูตร นอกจากนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังต้องค านึงถึงความสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน  
ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑  
โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy) และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน  
โดยการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก นอกจากนี้ยังเพ่ิมแผนการ 
ศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการน าเอาปัญหาทางอุตสาหกรรมมาเป็นหัวข้อในการวิจัย และปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ 
แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมได้จริง นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการปรับปรุงจากหลักสูตรนานาชาติมาเป็น 
หลักสูตรที่มีท้ังรายวิชาที่สอนเป็นภาษาไทยและอังกฤษเพ่ือให้เหมาะสมกับรายวิชาที่บางครั้งจะต้องเข้าใจทฤษฏี 
อย่างถ่องแท้ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดทางภาษาที่ชัดเจน และนอกจากนี้เพ่ือลดอุปสรรคด้านการสื่อสารใน 
การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่เข้าศึกษาทางภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์เฉพาะทางวิชาการ 
เพ่ือความเข้าใจที่ถ่องแท้ของศาสตร์ทางวิศวกรรมชีวภาพ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
 

    หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๓๖ หน่วยกติ 
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  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับทั่วไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๒   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๒   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๑๘ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์        ๖ หน่วยกิต 
 
    หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์      ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๗๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์      ๗๒ หน่วยกติ 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ  ๓    หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์      ๓๖ หน่วยกิต 
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  แบบ ๒.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๗๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๕   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์      ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก  
(มคอ. ๐๖) 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว 

  ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและ 

  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
  ประการแรก เนื่องจากหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจ าเป็นปรับต้องปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิะดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไป 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ป ี
  ประการที่สอง จากความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรประกอบกับสถานการณ์ 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการน าเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Thailand Digital Economy) เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มี 
ทักษะเฉพาะด้านของการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศในด้านการท่องเที่ยวที่ก้าวทันกับสถานการณ์การ 
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาต่อยอดความรู้ และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านการด าเนินธุรกิจของบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวนั้น 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมนานาชาติมากขึ้น 
อย่างมีมาตรฐาน เอกภาพ และประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  งานค้นคว้าอิสระ        ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและ 
  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ  
 
 ๔.๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ การพัฒนาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาทางด้านการคมนาคมที่ท าให้การเคลื่อนย้ายประชากรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาสาธารณสุขและ 
สุขภาพจึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามการพัฒนาเทคโนโลยี และศาสตร์ทางการสาธารณสุขของประเทศและ 
ของโลกจึงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาและการจัดการทางสาธารณสุขจึง 
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้น บุคลากรทางสาธารณสุขจึงต้องได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาชีพให้ทันกับความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านวิชาชีพการสาธารณสุขและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐาน สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ 
วิชาชีพทางด้านสาธารณสุข ที่สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาธารณสุขชุมชน (มคอ. ๑) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาประเทศ 
ที่เข้าสู่ Thailand 4.0 ที่ต้องการผลงานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขทั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศได้ 
 
 



-๑๐- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๔๒ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์        ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

http://e-meeting.buu.ac.th/


-๑๑- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อก าหนดวันประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
เนื่องจากก าหนดการเดิม “วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นวันหยุดราชการ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  

เป็น “วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐” ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 ๕.๒ ขอหารือเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 คณะกรรมการฯ เสนอประเด็นทบทวนเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากการบังคับใช้เกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลให ้
จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาลดลงและไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีติให้ส่วนงานที่เกิดปัญหาจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาลดลงและไม่เป็นไปตาม 

แผนการรับนิสิต จัดท าหนังสือหารือมาท่ีฝ่ายวิชาการ เพื่อด าเนินการตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ “ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติการตามประกาศ 
ฉบับนี้ได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด” ต่อไป 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น. 
 
 
 
 



-๑๒- 

 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

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


