
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๔/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    รองประธานกรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๓.  ผศ.พัชน ี นนทศักดิ์   กรรมการ 

       คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   ๔.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕.  ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖.  ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

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

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

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๐. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๑. ดร.สุกัญญา  เจริญวัฒนะ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๒. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 



-๒- 

๑๓. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๑๔. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๕. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๖. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๗. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๑๘. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๑๙. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๐. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๑. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๒. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 
  ๒.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
  ๓.  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    นักวิชาการศึกษา 
  ๒.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๔๕  น. 



-๓- 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
       วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
        ๑.  เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับสูง 
พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        ๒.  เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ไข
ปัญหาทางดา้นวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความซับซ้อนได้ 
        ๓.  เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 



-๔- 

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
        ๑.  เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับสูง 
พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
        ๒.  เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ไข
ปัญหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความซับซ้อนได้ 
        ๓.  เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

แผน ก แบบ ก ๑    ๓๖  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  ไม่น้อยกว่า ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒     ๗๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๗๒  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๑   ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ      ๓  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒   ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ    ๑๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว้ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว 

 

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


-๕- 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
๓.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๑๕ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

       คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอ
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
       หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับปริญญาโท ๑๕ คน  
     ส าหรับระดับปริญญาเอกชะลอไว้ก่อน 

  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๖- 

  ๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ดังนี้ 

      ๑.  มีความรู้ความเข้าใจในวิชาเคมีอย่างลึกซ้ึง สามารถท างานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยทางเคมี รวมทั้งประยุกต์องค์รวมทางเคมีในการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยขั้นสูง 

      ๒.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และบูรณาการความรู้เพ่ือน าไปสู่ความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      ๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตามจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
ในการประกอบอาชีพทางด้านเคมี 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๑   ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ      ๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๗  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒   ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ    ๑๑  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
     - กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์     ๙  หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์    ๙  หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์     ๙  หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์     ๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก 
     - กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์  ไม่น้อยกว่า   ๔  หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  ไม่น้อยกว่า   ๔  หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์  ไม่น้อยกว่า   ๔  หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์  ไม่น้อยกว่า   ๘  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว้ 
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-๗- 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แบบ ๑.๑ จ านวน ๔ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๔ คน และแบบ ๒.๒ จ านวน ๔ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว้ 

     คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๘- 

  ๔.๕ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  สามารถเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและ 
นอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๒.  เป็นนักการศึกษาที่สามารถน าความรู้ทางด้านการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ไปใช้พัฒนาการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
        ๓.  เป็นนักวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สามารถให้ค าปรึกษาส าหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 

หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา    ๘  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๑๖  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกบังคับ  ๑๒  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๔  หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 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.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
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-๙- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ 

     เทคโนโลย ีหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
        สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

      คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๔๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษา-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอ
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
     ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
        (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดท าหลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ และครบรอบการปรับปรุงแล้ว  
 



-๑๐- 

คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
และความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 

  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
แบบ ๒.๑   ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ      ๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒   ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (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.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
       (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

     (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 

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


-๑๑- 

  ๔.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร คือ เพ่ือด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/ สาขาวิชา ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๔๘  หน่วยกิต 
แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 

  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓ (ไม่นับหน่วยกิต) 

แบบ ๒.๑     ๔๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
  วิชาปรับพื้นฐานความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต) 

วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓ (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเวียน
เลขที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๐๙๙๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 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.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

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


-๑๒- 

  ๔.๙ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร คือ เพ่ือด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/ สาขาวิชา ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๔๘  หน่วยกิต 
แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 

  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓ (ไม่นับหน่วยกิต) 

แบบ ๒.๑     ๔๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
  วิชาปรับพื้นฐานความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต) 

วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓ (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเวียน
เลขที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๐๙๙๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 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.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรปรชัญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

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


-๑๓- 

  ๔.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร คือ เพ่ือด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/ สาขาวิชา ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 

หมวดวิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเวียน
เลขที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๐๙๙๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 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.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา 

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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-๑๔- 

  ๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
        ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร คือ เพ่ือด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/ สาขาวิชา ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 

หมวดวิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเวียน
เลขที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๐๙๙๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 

    ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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-๑๕- 

  ๔.๑๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
          หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

        แผน ก แบบ ก ๒ 
        ๑.  วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านการจัดการงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม 
        ๒.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
        ๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        ๔.  สื่อสารได้ทั้งกับองค์กรของไทยและนานาชาติ 
        แผน ข 
        ๑.  วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านการจัดการงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม 
        ๒.  ประยุกต์หลักการและทฤษฎี ด้านการ จัดการงานอุตสาหกรรม และหลักการ 

ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้านวิศวกรรมได้ 
        ๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        ๔.  สื่อสารได้ทั้งกับองค์กรของไทยและนานาชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 

หมวดวิชาบังคับ    ๑๕  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ    ๑๕  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 
หมวดงานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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-๑๖- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  

     หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

    หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑๓ การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
          สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 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 ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม ่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

    สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๑๗- 

  ๔.๑๔ การขอยกเลิกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้

       ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร คือ เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(ระดับปริญญาโท-ระดับปริญญาเอก) และเพ่ือให้มีความเข้มข้นในเนื้อหาของสาขาวิชาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นอย่างแท้จริง ปัจจุบันมีจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาใน
หลักสูตรนี้ จ านวน ๘ คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษา
ครบทั้งหมด โดยขอยกเลิกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
          ๒.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร คือ เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และเพ่ือให้
มีความเข้มข้นในเนื้อหาของสาขาวิชาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
อย่างแท้จริง ปัจจุบันไม่มีนิสิตศึกษาในหลักสูตรนี้ ทั้งนี้ ขอยกเลิกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน ๒ หลักสูตร แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

จ านวน ๒ หลักสูตร โดยจะขอยกเลิกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตร 
     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
     ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑๕ การขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
 

          คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร ์โดยมีเหตผุลในการขอยกเลิกหลักสูตร คือ เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซ่ึง
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปัจจุบันมีจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษา 
ในหลักสูตรนี้ จ านวน ๒๓ คน หลักสูตรจะยกเลิกสมบูรณ์เม่ือนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาครบ
ทั้งหมด โดยขอยกเลิกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 



-๑๘- 

          คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ ๖๖๐๗/ ว ๖๙๓  
ลงวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยจะขอยกเลิกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

     ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑๖ การขอยกเลิกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 
 

         คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์  
จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
          ๑.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร 
คือ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา 
          ๒.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา มีเหตุผล 
ในการขอยกเลิกหลักสูตร คือ มีแผนในการจัดท าหลักสูตรใหม่ 
           หลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตรดังกล่าว จะยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรทั้งหมดแล้ว โดยขอยกเลิกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
           คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ ๖๖๒๑/ ว ๘๑๖  
ลงวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวน ๒ หลักสูตร แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์  
  จ านวน ๒ หลักสูตร โดยจะขอยกเลิกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 

     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๑๙- 

๔.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
        และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
ปรับปรุงรายวิชาปรับพื้นฐานในข้อ ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิต 
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า โดยยกเลิกรายวิชาจ านวน ๙ รายวชิา และเปิดรายวิชาเพ่ิมจ านวน ๖ รายวิชา 
เนื่องจากการจัดการหลักสูตรในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา พบว่า รายวิชาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีที่ก าหนดให้นิสิตต้องลงทะเบียนนั้นมีเนื้อหาบางส่วนของรายวิชาไม่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาต่อใน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนั้น ยังพบว่าการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท าให้นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดเวลา เพราะต้องรอเรียน
รายวิชาระดับปริญญาตรีก่อนที่จะลงทะเบียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาได้ ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงขอ
ปรับรายวิชาปรับพื้นฐาน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
          คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
          คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
        และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
ปรับปรุงรายวิชาปรับพื้นฐานในข้อ ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิต 
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า โดยยกเลิกรายวิชาจ านวน ๙ รายวชิา และเปิดรายวิชาเพ่ิมจ านวน ๖ รายวิชา 
เนื่องจากการจัดการหลักสูตรในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา พบว่า รายวิชาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีที่ก าหนดให้นิสิตต้องลงทะเบียนนั้นมีเนื้อหาบางส่วนของรายวิชาไม่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาต่อใน



-๒๐- 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนั้น ยังพบว่าการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท าให้นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดเวลา เพราะต้องรอเรียน
รายวิชาระดับปริญญาตรีก่อนที่จะลงทะเบียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาได้ ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงขอ
ปรับรายวิชาปรับพื้นฐาน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
          คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 

        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

          คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ จาก  
นายสารทิศ  สกุลคู  เป็น  นายวทัญญู  สุวรรณเศรษฐ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

       คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ มกราม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

       คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 
 
 



-๒๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒๐ ขอหารือเรื่องการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับนิสิตปริญญาโท 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

           ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๖๖๑๙/๔๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอหารือเรื่องการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท คณะได้ติดตามความก้าวหน้า
การท าวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่ามีนิสิตไม่เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
           ๑.  นางสาวกนกวรรณ  สมคิด  รหัสประจ าตัว  ๕๓๙๑๐๙๗๔  ได้ผ่านการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์แบบมีเงื่อนไข โดยมีระดับค่า I สอบเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้ตาม
ประกาศข้อ ๑๘ ต้องด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
นิสิตทราบผล โดยครบก าหนดวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และขอขยายเวลาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  
พ.ศ.๒๕๕๖ นิสิตก็ยังไม่ได้น าส่งวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขปรับปรุง ซึ่งเกินก าหนดวันไปแล้ว 
           ๒.  นายณัฐวุฒิ  ชุมเกษียร  รหัสประจ าตัว ๕๒๙๑๐๑๘๕ ได้ผ่านการสอบ 
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์แบบมีเงื่อนไข โดยมีระดับค่าคะแนน S สอบเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาข้อ ๒๑ ก าหนดว่านิสิตต้องจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งคณะ 
๑ ฉบับ ภายใน ๓๐ วัน โดยครบก าหนดแล้ว และไม่เป็นไปตามประกาศข้อ ๒๒ โดยนิสิตไม่ได้ส่งเล่ม 
ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๕ เล่ม ภายใน ๕๐ วัน หลังจากวันทีต่รวจรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว นิสิตไม่ได้ส่งเล่ม 
ตามเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็น ดังนี้ 

๑.  ให้คณะฯ เร่งรัดนิสิตให้ด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ให้เรียบร้อยและส่งเล่ม 
     วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งต่อไป 
     ขอให้น า ร่าง ประกาศเรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ มาพิจารณาอีกครั้ง 

 
 
 
 
 



-๒๒- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


