
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๖/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.สมชาย ยงศิริ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๔. ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๕. ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์ชมพูนุช อ่่าช้าง    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๘. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๙. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๑. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. รศ.ภรดี  พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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 ๑๔. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ่านวยการสถาบันภาษา 
 ๑๘. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๑๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๒. นางสาวเสาวณยี์ ส่าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ่านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๔. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒. คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.ทวีชัย ส่าราญวานิช   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒. นางสาววัชร ี ก่าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๒๕  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส่าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 แบบ ๑.๑ ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 ๑.  มีความเป็นเลิศทางการวิจัยทางการบริหารธุรกิจขั้นสูง 
 ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านวิชาการและบริหารธุรกิจ รวมถึงมีความ
รับผิดชอบในการท่างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 
 ๓.  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจ ส่าหรับผู้บริหาร  
 ๔.  มีความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบริหารธุรกิจ 
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 แบบ ๑.๒ ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 ๑.  มีความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจและเชี่ยวชาญงานวิจัยทางด้าน
บริหารธุรกิจขั้นสูง 
 ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านวิชาการและบริหารธุรกิจ รวมถึงมีความ
รับผิดชอบในการท่างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 
 ๓.  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจ ส่าหรับผู้บริหาร  
 ๔.  มีความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบริหารธุรกิจ 
 แบบ ๒.๑ ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 ๑.  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งด้านทฤษฏี การวิจัยทางการบริหารธุรกิจขั้นสูง 
และสามารถประยุกต์ใช้งานและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
 ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านวิชาการและบริหารธุรกิจ รวมถึงมีความ
รับผิดชอบในการท่างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 
 ๓.  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจ ส่าหรับผู้บริหาร 
 ๔.  มีความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบริหารธุรกิจ 
 แบบ ๒.๒ ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 ๑.  มีความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจ ทั้งด้านทฤษฏี การวิจัยทางการ
บริหารธุรกิจขั้นสูง และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
 ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านวิชาการและบริหารธุรกิจ รวมถึงมีความ
รับผิดชอบในการท่างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 
 ๓.  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจ ส่าหรับผู้บริหาร 
 ๔.  มีความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบริหารธุรกิจ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 แบบ ๑.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๖๐ หน่วยกิต  
  - วิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 

- ดุษฎีนิพนธ์    ๖๐  หน่วยกิต 
- สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

 แบบ ๑.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๗๘ หน่วยกิต  
 - วิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
 - ดุษฎีนิพนธ์    ๗๘  หน่วยกิต 
 - สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
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 แบบ ๒.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต  
   - วิชาบังคับ    ๒๔  หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  น่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส่าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส่าหรับผู้บริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส่าหรับผู้บริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส่าหรับผู้บริหาร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑.๑ ชื่อหลักสูตรควรมีค่าว่า “ส่าหรับผู้บริหาร” หรือไม่ 
  ๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล่าดับที่ ๓ ไม่มีผลงานทางวิชาการ 
  ๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีต่าแหน่งทางวิชาการ 
  ๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
   ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
  ๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนรายวิชาให้มีเนื้อหารายวิชาในระดับปริญญาเอก 
   โดยเฉพาะหมวดวิชาบังคับ 
  ๑.๗ ขอให้ปรับเกณฑ์การส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เหมาะสมกับ 
   แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 
  ๑.๘ เกณฑ์การส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกควรตัด 
   การสอบประมวลความรู้ออก 
 ๑.๙ ขอให้ปรับแกค้่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ อยางนอย ๕ คน ซึ่งประกอบดวยอาจารย 
 ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผทูรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/  
 สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพ 
 ใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๖- 

 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
  ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ านวนประมาณ ๒ คน แบบ ๑.๒  
  จ านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๑๕ คน 
  และแบบ ๒.๒ จ านวนประมาณ ๒ คน 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส่าหรับผู้บริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ่านวนประมาณ ๒ คน แบบ ๑.๒ จ่านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ 
จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๒ คน  
  คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส่าหรับผู้บริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ่านวนประมาณ ๒ คน แบบ ๑.๒ จ่านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ 
จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๒ คน แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส่าหรับผู้บริหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ่านวนประมาณ ๒ คน แบบ ๑.๒ 
จ่านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๒ คน แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ส่าหรับผู้บริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ่านวนประมาณ ๒ คน  
 แบบ ๑.๒ จ่านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และ 
 แบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๒ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  ส่าหรับผู้บริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ่านวนประมาณ ๒ คน แบบ ๑.๒  
  จ่านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และแบบ ๒.๒  
  จ่านวนประมาณ ๒ คน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๗- 

 ๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 แบบ ๑.๑ ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 ๑.  มีความเป็นเลิศทางการวิจัยทางการบัญชีบริหารขั้นสูง 
 ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านวิชาการและการบัญชีบริหาร รวมถึงมีความ
รับผิดชอบในการท่างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 
 ๓.  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการบัญชีบริหาร    
 ๔.  มีความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบัญชีบริหาร 
 แบบ ๑.๒ ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 ๑.  มีความเป็นเลิศทางการบัญชีบริหารและเชี่ยวชาญงานวิจัยทางด้านการบัญชี
บริหารขั้นสูง 
 ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านวิชาการและการบัญชีบริหาร รวมถึงมีความ
รับผิดชอบในการท่างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 
 ๓.  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการบัญชีบริหาร 
 ๔.  มีความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบัญชีบริหาร 
 แบบ ๒.๑ ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 ๑.  มีความเป็นเลิศทางวิชาการบัญชีบริหาร ทั้งด้านทฤษฏี การวิจัยทางการบัญชี
บริหารขั้นสูง และสามารถประยุกต์ใช้งานและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
 ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านวิชาการและการบัญชีบริหาร รวมถึงมีความ
รับผิดชอบในการท่างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 
 ๓.  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการบัญชีบริหาร 
 ๔.  มีความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบัญชีบริหาร   
 แบบ ๒.๒ ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 ๑.  มีความเป็นเลิศทางการบัญชี ทั้งด้านทฤษฏี การวิจัยทางการบัญชีบริหารขั้นสูง 
และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
 ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านวิชาการและการบัญชีบริหาร รวมถึงมี 
ความรับผิดชอบในการท่างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 
 ๓.  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการบัญชีบริหาร  
 ๔.  มีความสามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบัญชีบริหาร 
 
 



-๘- 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แบบ ๑.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๖๐ หน่วยกิต 

 - วิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
 - ดุษฎีนิพนธ์    ๖๐  หน่วยกิต 

- สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 แบบ ๑.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๗๘ หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
 - ดุษฎีนิพนธ์    ๗๘  หน่วยกิต 
 - สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 
 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๓  หน่วยกิต 
 - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ    ๒๔  หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีต่าแหน่งทางวิชาการ 
 



-๙- 

 ๑.๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรควรสอดคล้องกับ 
  สาขาวิชาที่เปิดสอน 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
   ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
  ๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนรายวิชาให้มีเนื้อหารายวิชาในระดับปริญญาเอก 
   โดยเฉพาะหมวดวิชาบังคับ เชน่ รายวิชา ๔๖๘๖๐๔ 
 ๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษรายวิชา ๔๖๘๕๐๖  
  ให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๗ ขอให้ปรับเกณฑ์การส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เหมาะสมกับ 
   แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 
  ๑.๘ เกณฑ์การส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกควรตัด 
   การสอบประมวลความรู้ออก 
 ๑.๙ ขอให้ปรับแกค้่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ อยางนอย ๕ คน ซึ่งประกอบดวยอาจารย 
 ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผทูรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/  
 สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพ 
 ใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ านวนประมาณ ๒ คน แบบ ๑.๒  
  จ านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ 
  จ านวนประมาณ ๒ คน 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ่านวนประมาณ ๒ คน แบบ ๑.๒ จ่านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ 
จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๒ คน 
  คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ่านวนประมาณ ๒ คน แบบ ๑.๒ จ่านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ 
จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๒ คน แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ่านวนประมาณ ๒ คน แบบ ๑.๒ 
จ่านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และแบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๒ คน แล้ว 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ่านวนประมาณ ๒ คน  
 แบบ ๑.๒ จ่านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และแบบ ๒.๒  
 จ่านวนประมาณ ๒ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ จ่านวนประมาณ ๒ คน แบบ ๑.๒  
  จ่านวนประมาณ ๑ คน แบบ ๒.๑ จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และแบบ ๒.๒  
  จ่านวนประมาณ ๒ คน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรดังกล่าวได้รับ
การบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
 ๑.  มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒.  มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความซับซ้อนได้ รวมถึงพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
 ๑.  ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาใน
ระดับสูง พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 ๒.  ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมโยธาที่มีความซับซ้อนได้ 
 ๓.  ดุษฎีบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและมีศักยภาพในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมโยธาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 
 
 
 



-๑๑- 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก ๑    ๓๖  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 

 - วิทยานิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒  ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ     ๙  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๙  หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์    ๑๘  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 

 - หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
 - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๒   ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
 - ดุษฎีนิพนธ์    ๗๒  หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑     ๔๘  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ     ๖  หน่วยกิต 
        - วิชาบังคับร่วม  ไม่นับหน่วยกิต 
        - วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา  ๖  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
 - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒   ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ   ๑๕  หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับร่วม  ไม่นับหน่วยกิต 
  - วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา  ๑๕  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๙  หน่วยกิต 
 - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 



-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้จ่านวน 
  หน่วยกิตในวงเล็บรายวิชา ๕๐๕๙๙๘ ให้สอดคล้องทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๑  
  และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๐ คน และการขอเปิดรับนิสิต 
  ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ 
  จ านวนประมาณ ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก  
แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ จ่านวนประมาณ ๑๐ คน และการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  
แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก  
แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ จ่านวนประมาณ ๑๐ คน และการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  
แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ จ่านวนประมาณ ๑๐ คน และ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 
 



-๑๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ จ่านวนประมาณ ๑๐ คน และการขอเปิดรับ 
 นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒  
 จ่านวนประมาณ ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก  
  แบบ ก ๒ จ่านวนประมาณ ๑๐ คน และการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จ่านวนประมาณ ๕ คน  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ การขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ 
ตามท่ีภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และได้มี 
การปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีนิสิตที่ส่าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้วจ่านวน ๗ คน 
และอยู่ระหว่างศึกษาจ่านวน ๑๘ คน แต่เนื่องจากขณะนี้ ภาควิชาฯ ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยจะปิดสมบูรณ์ 
เมื่อนิสิตที่ก่าลังศึกษาอยู่ส่าเร็จการศึกษาครบทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ๑. การขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส่าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 
 



-๑๔- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่า 
  นิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส่าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  ล่าดับที่ ๔ จาก นางชูตา  บุญภักดี  เป็น  นายภาคภูมิ  พระประเสริฐ 
เนื่องจาก นางชูตา บุญภักดี ย้ายไปประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  ๒.  ล่าดับที่ ๕ จาก นางจันทรา  อินทนนท์  เป็น  นายสุทิน  กิ่งทอง เนื่องจาก  
นางจันทรา  อินทนนท์ ย้ายไปประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๕๗๓ ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

 ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  ล่าดับที่ ๑ จาก  นางสาวอัมพร  ทองกู้เกียรติกูล  เป็น  นางชูตา  บุญภักดี 
เนื่องจาก  นางสาวอัมพร  ทองกู้เกียรติกูล  ย้ายไปประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
  ๒.  ล่าดับที่ ๒ จาก  นายสมชาติ  แม่นปืน  เป็น  นางจันทรา  อินทนนท์   
เนื่องจาก  นายสมชาติ  แม่นปืน  ย้ายไปเป็นกรรมการประจ่าหลักสูตรอื่น 
  ๓.  ล่าดับที่ ๓ จาก  นางนงนุช  ตั้งเกริกโอฬาร  เป็น  นางสาวดวงตา  จุลศิริกุล 
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาชีววิทยา 
  ๔.  ล่าดับที่ ๕ จาก  นายอนุเทพ  ภาสุระ  เป็น  นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ 
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาชีววิทยา 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๕๗๓ ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาวิทยาศาสตรชวีภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตผุลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  ล่าดับที่ ๑ จาก  นางสาวอัมพร  ทองกู้เกียรติกูล  เป็น  นางชูตา  บุญภักดี 
เนื่องจาก  นางสาวอัมพร  ทองกู้เกียรติกูล  ย้ายไปประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
  ๒.  ล่าดับที่ ๒ จาก  นายสมชาติ  แม่นปืน  เป็น  นางจันทรา  อินทนนท์   
เนื่องจาก  นายสมชาติ  แม่นปืน  ย้ายไปเป็นกรรมการประจ่าหลักสูตรอื่น 
  ๓.  ล่าดับที่ ๓ จาก  นางนงนุช  ตั้งเกริกโอฬาร  เป็น  นางสาวดวงตา  จุลศิริกุล 
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาชีววิทยา 



-๑๖- 

  ๔.  ล่าดับที่ ๕ จาก  นายอนุเทพ  ภาสุระ  เป็น  นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ 
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาชีววิทยา 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๕๗๓ ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจา่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรชวีภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ่า
หลักสูตร ๑ ท่าน คือ นายอัฌชา  ก.บัวเกษร เสียชีวิต ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงด่าเนินการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ่าหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่ออังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๗- 

๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ๑ 
ท่าน คือ นายอัฌชา  ก.บัวเกษร เสียชีวิต ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงด่าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ่าหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่า 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่ออังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๑๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๒ ฉบับ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๓๑ การสอบประมวลความรูส้่าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท่าวิทยานิพนธ์
และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย นั้น  
  ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา จ่านวน ๒ ฉบับ เพ่ือให้เป็น 
ไปตามข้อบังคับฯ ดังนี้ 
  ๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ส่าหรับนิสิต 
หลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท่าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  ๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ ส่าหรับนิสิต 
หลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
 
 
 



-๑๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา จ่านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ส่าหรับนิสิต 
      หลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท่าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ ส่าหรับนิสิต 
      หลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ส่าหรับนิสิต 
  หลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท่าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  และร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ ส่าหรับนิสิต 
  หลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมขอเปลี่ยนเวลาการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จากเวลา ๐๙.๓๐ น.  
  เป็น เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น. 
 

                  
        (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
              นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
            ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


