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วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน  
     และภาคต้น ปีการศึกษา 2555 
 

       ด้วยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
       ภาคฤดูร้อน เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 4 สาขาวิชา  
ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา โดยรับสมัครตั้งแต่ 
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ถึงวันที่ 10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
      ภาคต้น เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา เคมี จุลชีววิทยาประยุกต์ ฟิสิกส์ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์- 
พอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สถิติ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2 ค าชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 

     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือที่  
ศธ 0506(2)/ว 1506 เรื่อง ค าชี้แจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 ตามมตทิี่คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท า 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในเรื่องจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
       1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จ านวน
อย่างน้อย 5 คน โดยให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งต้องมาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเกณฑ์ฯ ก าหนดเพียงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่านั้น จึงไม่ได้
หมายความว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องมีคุณสมบัติเช่นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่ได้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้คือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน และมี
คุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในข้อ 
9.1.2, 9.1.3 และ 9.1.4 ส าหรับระดับปริญญาโท และข้อ 9.2.2, 9.2.3 และ 9.2.4 ส าหรับระดับปริญญาเอก 
       2. ค าว่า “สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน” ที่ระบุในข้อ 9.1 และข้อ 9.2 ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมายถึง มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับ
ศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of 
Education) เดียวกันตาม ISCED 1997  
       3. ค าว่า “ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมายถึงมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาท่ีเปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และควรเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา โดยให้
รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัย 
ที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ 
ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
      ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 
 

      มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10  
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 2.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
     ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เนื่องจาก  
ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ 
การเสนอให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล จาก ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ เป็น ดร.จิตติ พัทธวณิช เพ่ือให้การบริหารหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องของ 
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อพฤหัสบดีที่  
22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

2.2 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

 

      ฝ่ายวิชาการขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการยกร่าง 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้    
1. เห็นชอบในหลักการ หากพบข้อแก้ไข ขอให้คณะกรรมการ ฯ ส่งข้อมูลกลับมาท่ี 
    งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 

 2. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
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  2.3 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน 
     ที่นิสิตสังกัดกับมหาวิทยาลัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 

      ฝ่ายวิชาการขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่าย
ระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัดกับมหาวิทยาลัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งร่างประกาศ 
ฉบับดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา ส าหรับนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมือ่วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน 

ที่นิสิตสังกัดกับมหาวิทยาลัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายวิชาการแจ้งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน 

ที่นิสิตสังกัดกับมหาวิทยาลัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

 
2.4 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     หลักสูตรเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

 

        ฝ่ายวิชาการขอเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งร่างระเบียบ 
ฉบับดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา ส าหรับนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและ 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะ ฯ กลับไปพิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 

การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555 และส่งข้อมูลกลับมาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 
เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในครั้งต่อไป 
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2.5 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัด 
     กับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

 

        ฝ่ายวิชาการขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่าย
ระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัดกับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
ซึ่งร่างประกาศฉบับดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา ส าหรับนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน 

ที่นิสิตสังกัดกับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ หากพบข้อแก้ไข ขอให้คณะกรรมการ ฯ ส่งข้อมูลกลับมาท่ี 
    งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 

  2. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 

2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

        คณะโลจิสติกส์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ  
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  

   - หมวดวิชาบังคับ   15  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
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 แผน ข  
   - หมวดวิชาบังคับ   15  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
   - งานค้นคว้าอิสระ     3  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.04) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ 
      1.1 ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโท 
  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 2.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

        คณะโลจิสติกส์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ปรับปรุงจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.1 (รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

   - วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)   2  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์   48  หน่วยกิต 
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  แบบ 2.1 (รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
   - วิชาบังคับ     6  หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)   2  หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์   36  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ 
      1.1 ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอก 
  2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  3.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 2/2555 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลาต่อจากประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 



-10- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.45 น. 
 

                   
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

        
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


