
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 

 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๔. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์ กุลาชัย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๖. อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๗. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๘. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๙. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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 ๑๓. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๔. ผศ.ดร.ภัทราวด ี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๕. ดร.บัลลังก์   เนืองแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๖. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๑๗. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๑๘. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๙. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๐. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๑. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๒. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๓. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๔. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๕. คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๖. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๗. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๒. อาจารย์วรรณภา อุดมผล    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ ของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรมีนิสิตประสงค์ 
เข้าเรียนลดลง ประกอบกับถึงรอบปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น เพ่ือให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความสอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้เข้าศึกษา คณะฯ จึงของดรับนิสิตในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
จ านวนทั้งสิ้น ๑๖ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จ 
การศึกษาท้ังหมด 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว 

  ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและ 

  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 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 
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    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/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตร 
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและ 
  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว 
ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

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


-๖- 

๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงคข์องหลักสูตรให้ชัดเจน และทบทวน 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเชิงสมรรถนะให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 ทั้ง ๕ ด้าน 
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนสัดส่วนอาจารย์ประจ าผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อนิสิต 
 ให้เหมาะสม โดยปรับเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือรองรับภาระงานที่ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงจ านวนนิสิตคงค้างด้วย  
๑.๓ เอกสารหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้ปรับเรียงผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษก่อน 
 ตามด้วยผลงานทางวิชาการภาษาไทย 
๑.๔ เอกสารหมายเลข ๕ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ขอให้เปรียบเทียบคุณวุฒิ 
 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดิมและชุดใหม่ให้ชัดเจน 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ ขอหารือการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์  
 

  คณะวิทยาศาสตร์ขอหารือการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 
ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
ต้องด าเนินการอย่างไร เนื่องจากขั้นตอนการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐  
และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่สอดคล้องกับแนวทางการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ที่ส านักหอสมุดแจ้งให้ 
ทุกส่วนงานทราบในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)    
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ขั้นตอนการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  
และดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ 
ของนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท า 
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ส านักหอสมุดทราบต่อไป 



-๗- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)           (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผศ.นพ.ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


