
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๒/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  ศ.นพ.สมพล  พงศ์ไทย    ที่ปรึกษา 

 อธิการบดี 
 ๒.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๔.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๕.  ผศ.พัชน ี นนทศักดิ์   กรรมการ 

       คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗.  ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๘.  ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๑๐. อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๑๑. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๒. ดร.ณรงค์  อ้ึงกิมบ้วน   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๓. อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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๑๔. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ๑๕. รศ.ภรด ี พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  ๑๖. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๑๗. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๘. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๙. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๐. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๒๑. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๒. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๓. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๕. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๕  น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
       วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด- 
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมวีัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

      ๑.  เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม 

      ๒.  เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความตระหนักในปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
และสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหาดังกล่าวในสังคม 
        ๓.  เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตผู้มีความสามารถในการวิจัยทางด้านการจัดการพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

  หมวดวิชาบังคับ     ๑๓  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข  
  หมวดวิชาบังคับ     ๑๓  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๘  หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์       ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ 
       สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจาณาต่อไป 
 

๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก  

http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu
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แบบ ก ๒ จ านวน ๑๐ คน และแผน ข จ านวน ๓๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจาณาต่อไป 
 

๔.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้าง 
      และโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับ
การบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้  

      ๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่มีความรู้ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพในการน าเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง
ไปประยุกต์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

      ๒.  เพ่ือพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพด้านวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้าง 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้กับวิศวกรโยธาหรือผู้บริหารงานด้านโยธา ให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์  
เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อหน่วยงาน หรือกิจการที่รับผิดชอบ และประเทศชาติต่อไป 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

  หมวดวิชาบังคับ       ๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข  
  หมวดวิชาบังคับ       ๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๒๑  หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์       ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu
http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu


-๖- 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงาน
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและ 
       โครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงาน 
       ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้พิจารณาทบทวน 
       ปรับชื่อสาขาวิชา 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจาณาต่อไป 
 

๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะ
รับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๐ คน และแผน ข จ านวน ๓๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและ 

โครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่  

     พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจาณาต่อไป 
 

๔.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจาก
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เปิดสอนมาเป็น
ระยะเวลา ๑๒  ปี  จึงสมควรปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ทันสมัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

  หมวดวิชาบังคับ     ๑๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๙  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 

http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu


-๘- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจาณาต่อไป 
 

๔.๖ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้  
      ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

       ตามท่ีคณะกรรมการจัดท าร่างประกาศเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้จัดท าร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้า
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และพิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ
ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ฯ ฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้  

ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ 
       ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้ 
       ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
       ๑.๑  ข้อ ๔ วรรคสองปรับข้อความเป็น “การพิจารณาผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน 

  ที่เทียบเท่าตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณาตาม 
  มาตรฐานที่ก าหนดไว้” 

       ๑.๒  ข้อ ๕ ปรับข้อความเป็น “ข้อ ๕  นิสิตที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔  
  ให้เรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้” 

       ๑.๓  ข้อ ๕.๑ ปรับข้อความเป็น “ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตร 
     บัณฑิตชั้นสูง ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชา ๙๙๙๐๖๑ การอ่าน 
     ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา หรือลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชา 
     ภาษาอังกฤษที่ส่วนงานที่รับนิสิตเป็นผู้จัดสอน จึงถือว่าสอบผ่านความรู้ 
     ภาษาต่างประเทศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 

  ระดับบัณฑิตศึกษา” 
       ๑.๔  ข้อ ๕.๒ ปรับข้อความเป็น “ระดับปริญญาเอก ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบ 
     ผ่าน ๒ รายวชิา ได้แก่ ๙๙๙๐๖๓ การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย 

  ระดับบัณฑิตศึกษา และรายวิชา ๙๙๙๐๖๔ การอ่านและเขียนงานวิจัย 
  ภาษาอังกฤษ ยกเว้นในกรณีที่นิสิตได้คะแนนสอบ BUU-Test ร้อยละ ๖๐  
  แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ต้องลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชา ๙๙๙๐๖๔ การอ่าน 
  และเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษ หรือลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชา 



-๙- 

  ภาษาอังกฤษที่ส่วนงานที่รับนิสิตเป็นผู้จัดสอน จึงถือว่าสอบผ่านความรู้ 
  ภาษาต่างประเทศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
  ระดับบัณฑิตศึกษา” 

     ๑.๕  ข้อ ๖ ปรับข้อความเป็น “ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ  
  ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้วเสนออธิการบดีวินิจฉัยสั่งการ” 

  ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 

๔.๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการก าหนดเลขรหัสวิชาและ 
      ชื่อวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        กองบริการการศึกษาขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
การก าหนดเลขรหัสวิชาและชื่อวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการก าหนดเลขรหัสวิชาและ 

ชื่อวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการก าหนดเลขรหัสวิชา 
       และชื่อวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้ปรับแก้ชื่อ 
       ประกาศเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการก าหนดเลขรหัส 
       รายวชิาและชื่อวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖” และปรับแก้ 

     ค าว่า “รหัสวิชา” เป็น “รหัสรายวิชา” ทุกทีท่ีป่รากฏอยู่ในประกาศ 
  ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 

๔.๘ การยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร คือ  
เนื่องจากมีผู้สนใจเรียนในบางกลุ่มสาขาค่อนข้างน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีมติให้พัฒนาหลักสูตรใหม่  
๒ หลักสูตร ในสาขาวิชาที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจ านวนมาก ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ือให้มีความเข้มข้นในเนื้อหาของแต่ละสาขาวิชาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษา 
ในสาขาวิชานั้นอย่างแท้จริง และได้น าเข้าพิจารณาขอเปิดหลักสูตรและขอเปิดรับนิสิตในการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ปัจจุบันมีจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนี้ จ านวน ๘๐ คน ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวจะยกเลิกสมบูรณ์ 
เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาครบทั้งหมด โดยขอยกเลิกหลักสูตร และหยุดรับนิสิตใหม่ตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 



-๑๐- 

        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  การยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 ๒.  คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


