
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๕/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส านักงานอธิการบดี อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๔. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๕. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. ดร.จักรี  ไชยพินิจ    (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. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๑. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 



-๒- 
 

 ๑๔. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๘. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
 ๑๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๒. นางสาวเสาวณีย์ ส่าราญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ่านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
 ๒๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
  
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. ผู้อ่านวยการสถาบันภาษา 

 
 
 
 
 
 
 



    -๓- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รศ.ดร.ประเสิฐ มีรัตน์    คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๒. ดร.ทิพยสุรีย์  กรบุญรักษา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๔. นางจินตนา  เปล่งปลั่ง   กองบริการการศึกษา 
๕. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 

 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๒๐ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่  ๒๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒  เรื่องจากที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ทคปอ.) การท าวิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
  
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทั่วประเทศ (ทคปอ.) 
ได้หารือเรื่องการท่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ระบบ software 
ซึ่งทางส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้บริษัทด่าเนินการออกแบบพัฒนาโปรแกรมการท่า 
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้รูปเล่มมี Format templates เหมือนกัน 
ทั้งประเทศและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมด  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง   



-๔- 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 
มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

    
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
  แผน ก 
  ๑) มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒) มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนและออกแบบงานวิจัย
ทดลอง รวมถึงพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนได้ และตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
  ๓) มีภาวะความเป็นผู้น่าและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถท่างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  
  ๔) มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน และการน่าเสนอ
บทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
  แผน ข 
  ๑) มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒) มหาบัณฑิตมีทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
  ๓) มีภาวะความเป็นผู้น่าและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถท่างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  
  ๔) มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน และการน่าเสนอ
บทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
 
 
 



-๕- 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
  ๑) ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ในระดับสูง พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  ๒) ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนได้ 
  ๓) ดุษฎีบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
  ๔) มีภาวะความเป็นผู้น่าและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถท่างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  
  ๕) มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน และการน่าเสนอ
บทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  
 ๑. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มี ๓ แบบ ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกติ 
    วิทยานิพนธ์     ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ      ๙  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับท่ัวไป      ๓  หน่วยกิต 
    - วิชาแกนบังคับ      ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า            ๑๕  หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์              ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    ๓๖  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ      ๙  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับท่ัวไป      ๓  หน่วยกิต 
    - วิชาแกนบังคับ      ๖  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า            ๒๑  หน่วยกิต 
    งานนิพนธ์       ๖  หน่วยกิต 
 ๒. โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี ๔ แบบ ดังนี้ 
  แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๗๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์  ๗๒ หน่วยกิต 



-๖- 
 
  แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ    ๖ หน่วยกิต
    - วิชาบังคับท่ัวไป  ไม่นับหน่วยกิต 
    - วิชาแกนบังคับ    ๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
 
   คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
กับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมือ่วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะ 
  กรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑   หน้า ๑ ขอให้เว้นวรรคการเขียนชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  ๑.๒   หน้า ๑๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ ๒.๒ ขอให้ปรับแก้ข้อความ จากผลการ 
      เรียนระดับดีมากหรือเทียบเท่าเป็นผลการเรียนระดับดีมากหรือเกียรตินิยม 
      อันดับสองขึ้นไป 
  ๑.๓   ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาบรรยายให้เป็นรายวิชาที่เน้นทางด้านการปฏิบัติ 
 



-๗- 
 
  ๑.๔   ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ่านวนหน่วยกิตรายวิชา  ๕๑๒๖๘๑๕๘  
     ชื่อวิชาโปรแกรมฝึกปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม จาก ๓ หน่วยกิต  
     เป็น ๖ หน่วยกิต 

  ๑.๕   หน้า ๔๓ ข้อ ๓ เกณฑ์การส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้พิจารณาทบทวน 
      ปรับข้อความ “หรือได้รับการจดสิทธิบัตร” 
  ๑.๖   หน้า ๔๓ ข้อ ๓ วรรคที่ ๓ ให้พิจารณาทบทวนผลงานตีพิมพ์ที่นอกเหนือ 
      จากเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ระบุว่าต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับ 
      การตีพิมพ์งานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๑.๗  ขอให้เพ่ิมข้อความ “และแก้ไขเพ่ิมเติม” ไว้หลังข้อความเป็นไปตามเกณฑ์ 
   ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๑.๘  ขอให้ปรับการเขียนค่าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
     ให้สอดคล้องกันและหลักการเขียนค่าอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ่านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ แบบ ก ๒ และแผน ข) จ่านวนประมาณ ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก 
(แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ่านวนประมาณ ๓ คน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 
 
 



-๘- 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
     วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ  
เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ในล่าดับต่อไปนี้ 
  ล่าดับที่ ๓ จาก นายศาสตรี  เสาวคนธ์ เป็น นางสาวกาญจนา  พิบูลย์ 
    เนื่องจาก นายศาสตรี  เสาวคนธ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรอื่น 
  ล่าดับที่ ๕ จาก นายธรรมวัฒน์  อุปวงษาพัฒน์  เป็น นายชิงชัย  เมธพัฒน์ 
    เนื่องจาก นายธรรมวัฒน์  อุปวงษาพัฒน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ่า 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
   คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการให้ค่าแนะน่า ดังนี้ 
      ๑.๑  .ให้พิจารณาทบทวนเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทุกหลักสูตร 

    ๑.๒ ให้ตรวจสอบปีที่จบการศึกษาของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทุกท่านโดยให้ระบุ 
   เป็นปีพุทธศักราช 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๙- 
 

 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอาจารย์ประจ่าหลักสูตรเดิมไปเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรอื่น จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรในล่าดับที่ ๕ จาก นางศรีรัตน์  ล้อมพงศ์ เป็น นายดนัย  บวรเกียรติกุล 
 

  คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

          สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
      ๑.๑  .ให้พิจารณาทบทวนเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทุกหลักสูตร 

    ๑.๒ ให้ตรวจสอบปีที่จบการศึกษาของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทุกท่านโดยให้ระบุ 
   เป็นปีพุทธศักราช 
 ๒   เสนอสภาวิชาการพิจาณาต่อไป 

 
 ๔.๕ การขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  นอกสถานที่ตั้ง ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ข้อ ๑ ซึ่งก่าหนดให้ “สถาบันการศึกษาท่ีจะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนของหลักสูตร
ในสถานที่และอาคารที่มิใช่สถานที่ตั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันก่อนการเปิดด่าเนินการ และ
แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน” นั้น 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นอกสถานที่ตั้ง ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เฉพาะบางส่วน 
ของหลักสูตรไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ่านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร (ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต จากจ่านวน 
หน่วยกิตรวมของหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต) และมีก่าหนดเปิดเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 



-๑๐- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นอกสถานที่ตั้ง ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นอกสถานที่ตั้ง ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
เฉพาะบางส่วนของหลักสูตร โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 

     ๑.๑  ขอให้ปรับแก้แผนการจัดการศึกษาโดยไม่ต้องระบุรายวิชา  แต่มีรายละเอียดว่า 
   จ่านวน ๔ รายวิชา ๑๒ หน่วยกิต 
     ๑.๒  ขอให้ปรับจ่านวนหน่วยกิตที่เรียนนอกสถานที่ตั้ง เป็น ๑๒ หน่วยกิต 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจาณาต่อไป 

 
 ๔.๖ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติมอบฝ่ายวิชาการจัดท่าแนวปฏิบัติกลางใน
การท่างานนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข นั้น บัดนี้ ฝ่ายวิชาการได้จัดท่า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การท่างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอ
เสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท่างานนิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท่างานนิพนธ์ของนิสิต 

ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ขอให้น่าร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท่างานนิพนธ์ของนิสิต 

ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ กลับไปพิจารณาอีกครั้ง เมื่อพิจารณาแล้ว 
ขอให้เสนอข้อคิดเห็นกลับมายังงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา
ภายในวันที่ ๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือน่าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 



-๑๑- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
  วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๑๐ น. 
 
 
 
 
 
   (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
 ผู้รักษาการแทนผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                       กรรมการและเลขานุการ    
                ผู้บันทึกรายงานการ               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
   
                  (ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) 
    ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
          ประธานกรรมการ 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


