
          รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๘/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๔. ภก.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ดร.จักรี  ไชยพินิจ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์จุฑาทิพย์ สุธารักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 9. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข     กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๑๒. รศ.ภรดี  พันธุภากร     (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 ๑๓. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
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 ๑๔. ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๑๕. ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  ๑๖. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล    กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๐. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๒ ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
 ๒๓. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี    
 ๒๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๘. นางจินตนา เปล่งปลั่ง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
   

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  (ผศ.ดร.พัชนีย์  ธระเสนา)    
๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร) 
๓. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๐ / ๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษา 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับได้ออกประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับสถาบันอุดมศึกษา นั้น เพ่ือให้การจัด
การศึกษาเป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๐ / ๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม ดังนี้ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑. เพ่ิม โทษการกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือการกระท าการทุจริตในการวัดผล 
  ๒. เพ่ิม การถอดถอนปริญญา 
  ๓. เพ่ิม การพ้นสภาพนิสิต นิสิตระดับปริญญาตรีต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณี  
เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน 
  ๔. เพ่ิม การพ้นสภาพนิสิต นิสิติระดับบัณฑิตศึกษา 
   (ง) นิสิตระดับปริญญาโท สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๔  
ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน  
   (จ) นิสิตระดับปริญญาเอก สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๖  
ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน 
 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๐ / ๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑. เพ่ิม ข้อ ๔ (ง) มีผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒. ปรับ ข้อ ๑๙ (๑) (จ) การแก้สัญลักษณ์ I ไม่เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดอืนของภาค
การศึกษาถัดไป ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชาสังกัด  ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน 
๑ ภาคการศึกษาปกติ  
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   หากด าเนินการไม่เสร็จสิ้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะเปลี่ยน
สัญลักษณ์จาก I เป็นระดับขั้น F ทันที ยกเว้นการได้สัญลักษณ์ I ของงานนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
  ๓. ข้อ ๑๙ (๓) การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย 
ให้นับจากรายวิชาที่เรียนทั้งหมดที่มีระบบการให้คะแนนรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้นทั้งสอบได้และสอบตก 
  ๔. ข้อ ๓๐ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
   ปรับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเพิ่มเติมเนื้อหาหลัก ดังนี้ 
   (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบ
ตามจ านวนหน่วยกิต ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ
ค่าระดับขั้น ๔ หรือเทียบเท่า และสอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   (๒) การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบจ านวนวิทยานิพนธ์ที่ส านักหอสมุดได้รับ 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาจ านวนเล่มวิทยานิพนธ์ที่ส านักหอสมุด 
ได้รับย้อนหลัง ๕ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าส านักหอสมุด 
ได้รับวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๕,๖๘๙ คน (ชื่อเรื่อง) ไม่ได้รับจ านวน ๖,๕๓๖ คน (ชื่อเรื่อง)  
จากผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน ๑๒,๒๒๕ คน และคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 
  ๑. ขอให้ทุกส่วนงานตรวจสอบข้อมูลจ านวนรูปเล่มงานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ 
   ดุษฎีนิพนธ์ที่ส านักหอสมุดได้รับและไม่ได้รับให้ถูกต้อง 
  ๒. ให้ทุกส่วนงานรีบด าเนินการน าส่งรูปเล่มงานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ 
   ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ เล่ม แก่ส านักหอสมุดให้ครบถ้วน พร้อมซีดี ๑ แผ่น  
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   บรรจุไฟล์งานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ PDF  
   ทั้งนี้ให้ตรวจสอบไฟล์เอกสารให้ถูกต้องด้วย 
  ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการได้แจ้งมตดิังกล่าวให้ทุกส่วนงานทีส่่งรูปเล่มงานนิพนธ์/  
วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่ส านักหอสมุดยังไม่ครบถ้วน ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๕๔๘ 
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการขอแจ้งว่าทุกส่วนงานที่ส่งรูปเล่มงานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/  
ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่ส านักหอสมุดยังไม่ครบถ้วน ก าลังด าเนินการตรวจสอบและเตรียมการน าส่งรูปเล่ม 
งานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ เล่ม แก่ส านักหอสมุดให้ครบถ้วน 
ตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือก ากับ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยขอให้คณะกรรมการฯ กลับไปหารือกับส่วนงาน  
ถึงผลกระทบ ข้อดี และข้อเสีย ของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แล้วน ากลับมาอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป 
  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอเรื่อง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือก ากับ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 



-๖- 

 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๘ ก ๒ 

ข 
๑๐ 
๓๐ 

๑๐ 
๓๐ 

๑๐ 
๓๐ 

๑๐ 
๓๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๑๐ ก ๑/ ก๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

๕ ก ๒ 
ข 

๑๐ 
๓๐ 

๑๐ 
๓๐ 

๑๐ 
๓๐ 

๑๐ 
๓๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ๑๑ ก ๒ 

ข 
๑๐ 
๓๐ 

๑๐ 
๓๐ 

๑๐ 
๓๐ 

๑๐ 
๓๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
(หลักสูตรนานาชาติ) ๙ 

ก ๑/ ก๒ 
ข 

๓ 
๖ 

๑๐ 
๒๐ 

๒๐ 
๔๐ 

๒๐ 
๔๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑.๑/ ๑.๒ 
๒.๑/ ๒.๒ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   ๕ 

ก ๑/ ก ๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๒.๑/ ๒.๒ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๑๙ 

ก ๑/ ก ๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๑.๑/ ๑.๒ 
๒.๑/ ๒.๒ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ๕ 

ก ๑/ ก๒ 
ข 

๕ 
๑๐ 

๕ 
๑๐ 

๕ 
๑๐ 

๕ 
๑๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

๑.๑/ ๒.๑ 
๑.๒/ ๒.๒ 

๒ 
๑ 

๒ 
๑ 

๒ 
๑ 

๒ 
๑ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ๑๔ 

ก ๑/ ก๒ 
ข 

๕ 
๑๐ 

๑๐ 
๑๕ 

๑๐ 
๑๕ 

๑๐ 
๑๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๑.๑/ ๒.๑ 
๑.๒/ ๒.๒ 

๒ 
๑ 

๓ 
๒ 

๓ 
๒ 

๔ 
๓ 

รวม ๘๖ (๑๐๒**)  ๒๑๕ ๒๔๘ ๒๘๘ ๒๙๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๑๑ ก ๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ๒๖ ก ๒ 

ข 
๒๐ 
๒๐ 

๒๐ 
๒๐ 

๒๐ 
๒๐ 

๒๐ 
๒๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ๒๒ ก ๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีศึกษา ๓๕ ก ๒/ ข ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ๘ ก ๑ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ๑๘ ก ๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ๓ ก ๑/ ก ๒ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ๓ ก ๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ๑๕ ก ๑ 

ก ๒ 
๕ 

๑๐ 
๕ 

๑๐ 
๕ 

๑๐ 
๕ 

๑๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒๔ ก ๑ 

ก ๒ 
๓ 
๗ 

๓ 
๗ 

๓ 
๗ 

๓ 
๗ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ๕ ก ๒ ๕ ๕ ๕ ๕ 



-๘- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอาหาร 

๑๐ ก ๑ 
ก ๒ 

๕ 
๕ 

๕ 
๕ 

๕ 
๕ 

๕ 
๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓ ก ๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ๘ ก ๒ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี ๒๒ ก ๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๑๑ ๑.๑/ ๒.๑ ๓ ๓ ๓ ๓ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๓๔ ๑.๑ 

๑.๒ 
๔ 
๑ 

๔ 
๑ 

๔ 
๑ 

๔ 
๑ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓ ๒.๑/ ๒.๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ๖ ๑.๒/ ๑.๒ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ ๓ ๑.๑ ๓ ๓ ๓ ๓ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี ๒๒ ๑.๑/ ๒.๑/ 

๒.๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๒๙๒ (๑๖๕**)  ๒๔๖ ๒๔๖ ๒๔๖ ๒๔๖ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรให้ถูกต้อง  
  และให้ตรวจสอบจ านวนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
  ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิต 
  ดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๙- 

 ๔.๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน 

๗ 
(รศ.ดร. ๒ 
ผศ.ดร. ๓ 
ดร. ๒) 

ก ๒ 
ข 

๑๐ 
๖๐ 

๑๐ 
๖๐ 

๑๐ 
๖๐ 

๑๐ 
๖๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน 

๓ 
(รศ.ดร. ๑  

ดร. ๒) 
๑.๑ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวม ๑๐ (๒๕**)  ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไป 
ตามตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 



-๑๐- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ๑๐ 

ก ๑ 
ก ๒ 
ข 

๕ 
๕ 
๕ 

๕ 
๕ 
๕ 

๕ 
๕ 
๕ 

๕ 
๕ 
๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ๑๐ 

๑.๑ 
๑.๒ 
๒.๑ 
๒.๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

รวม ๒๐ (๒๙**)  ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
 
 



-๑๑- 

 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ๕ 

ก ๒ 
เต็มเวลา/ 
ไม่เต็มเวลา 

 
๑๕/ 
๒๐ 

 
๑๕/ 
๒๐ 

 
๑๕/ 
๒๐ 

 
๑๕/ 
๒๐ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ๖ 

ก ๒ 
เต็มเวลา/ 
ไม่เต็มเวลา 

 
๑๕/ 
๒๐ 

 
๑๕/ 
๒๐ 

 
๑๕/ 
๒๐ 

 
๑๕/ 
๒๐ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  

จะด าเนินการยุบรวมหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ๘ 

ก ๒ 
เต็มเวลา/ 
ไม่เต็มเวลา 

 
๑๕/ 
๒๐ 

 
๑๕/ 
๒๐ 

 
๑๕/ 
๒๐ 

 
๑๕/ 
๒๐ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

๕ ก ๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ๕ ก ๒ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๕ ๑.๑/ ๒.๑ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวม ๓๔ (๑๐๓**)  ๗๕/ 
๙๐ 

๗๕/ 
๙๐ 

๗๕/ 
๙๐ 

๗๕/ 
๙๐ 

 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๖/ ว๐๒๔๖ ลงวันที่ ๒๘  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๑๒- 

 ๔.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า แผนการศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๕ 
(ศ.ดร. ๑ 
รศ.ดร. ๒ 
ผศ.ดร. ๒) 

ก ๒ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑.๑/ ๒.๑/ 
๒.๒ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวม ๕ (๕๐**)  ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก 
ก าลังกายและการกีฬา 

๘ ก ๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก 
ก าลังกายและการกีฬา 

๓ ๒.๑ ๕ ๕ ๕ ๕ 



-๑๓- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

รวม ๑๑ (๓๐**)  ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างตน้ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 

๔ 
(ผศ.ดร. ๒ 

ดร. ๒) 

ก ๒ 
ข 

๑๐ 
๑๕ 

๑๐ 
๑๕ 

๑๐ 
๑๕ 

๑๐ 
๑๕ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๔ 
(ผศ.ดร. ๒ 

ดร. ๒) 

ก ๒ 
ข 

๕ 
๑๒ 

๕ 
๑๒ 

๕ 
๑๒ 

๕ 
๑๒ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 
ทางการเมือง 

๓ 
(รศ.ดร. ๑ 

ดร. ๒) 

ก ๒ 
ข 

๕ 
๑๕ 

๕ 
๑๕ 

๕ 
๑๕ 

๕ 
๑๕ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยศึกษา 

๖ 
(รศ. ๑ 

ผศ.ดร. ๓ 

ก ๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ๑.๑ ๕ ๕ ๕ ๕ 



-๑๔- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาไทยศึกษา ดร. ๒) ๒.๑ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวม ๑๗ (๑๔๑**)  ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒ 

 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แลว้ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ๔ ก ๒ 
ข 

๕ 
๑๕ 

๕ 
๑๕ 

๕ 
๑๕ 

๕ 
๑๕ 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๓ 
๓ 

ก ๒ 
ข 

๑๐ 
๔๕ 

๑๐ 
๔๕ 

๑๐ 
๔๕ 

๑๐ 
๔๕ 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
และสังคม 

๕ ก ๒ 
ข 

๑๐ 
๔๕ 

๑๐ 
๔๕ 

๑๐ 
๔๕ 

๑๐ 
๔๕ 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
และการจัดการปกครอง ๑๒ 

ก ๒ 
ข 

๑๐ 
๑๕ 

๑๐ 
๑๕ 

๑๐ 
๑๕ 

๑๐ 
๑๕ 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๑.๑/ ๒.๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 



-๑๕- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
และการบริหารจัดการ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

๑๘ 

ก ๒ 
ข 

๕ 
๓๐ 

๕ 
๓๐ 

๕ 
๓๐ 

๕ 
๓๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

๑.๑ 
๒.๑ 

๕ 
๑๐ 

๕ 
๑๐ 

๕ 
๑๐ 

๕ 
๑๐ 

รวม ๔๕ (๕๙**)  ๒๑๕ ๒๑๕ ๒๑๕ ๒๑๕ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๕ 
(ศ.ดร. ๑  
รศ.ดร. ๓  
ผศ.ดร. ๑) 

ข ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)  จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตร 



-๑๖- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๑ 
(ศ.ดร. ๑) ๑.๑/ ๒.๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๖ (๒๕**)  ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  

ของดรับนิสิต  
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม 

ครัง้ที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ๕ ข ๓๘ ๓๘ ๓๘ ๓๘ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร ๑๐ ข ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 

๗ ข ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 



-๑๗- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 

๒.๑ ๘ ๘ ๘ ๘ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 

๕ 
ข ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ๒.๑  ๕  ๕  ๕  ๕ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๓ 
ข ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) - - - - - 

รวม ๒๙ (๒๙**)  ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวน 
  การรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
  ให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
  วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
 



-๑๘- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ 
ทางวิทยาการปัญญา 

๕ 
(ศ.ดร. ๑ 
ผศ.ดร. ๑ 
ดร. ๓) 

ก ๒ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ 
ทางวิทยาการปัญญา 

๑.๑/ ๒.๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
ทางวิทยาการปัญญา 

๕ 
(รศ.ดร. ๒ 
ผศ.ดร ๑ 
ดร. ๒) 

ก ๒ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
ทางวิทยาการปัญญา 

๑.๑/ ๒.๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๑๐ (๑๓**)  ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัย 

และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
 วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
  วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐- 
  ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวน 
  การรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
  ให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 



-๑๙- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

๙ 
(รศ. ๑ ผศ. ๓ 

ดร. ๕) 

ก ๒ 
ข 

๕ 
๖๐ 

๕ 
๖๐ 

๕ 
๖๐ 

๕ 
๖๐ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

๑๐ 
(ดร. ๑๐) ก ๒ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

๕ 
(ผศ. ๒ ดร. ๓) ก ๒ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 

๖ 
(รศ. ๑ ดร. ๕) ก ๒ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

๖ 
(ผศ. ๒ ดร. ๔) ก ๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

๔ 
(ผศ. ๒ ดร. ๒) ก ๒ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา 

๕ 
(ผศ. ๒ ดร. ๓) ก ๒ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนา
สังคม 

๔ 
(รศ. ๑ ผศ. ๑ 

ดร. ๒) 
ก ๒ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 จะด าเนนิการยกเลิกหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๔ 
(รศ. ๑ ผศ. ๑ 

ดร. ๒) 
ก ๒ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๔ 
(รศ. ๑ ดร. ๓) ก ๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

๕ 
(รศ. ๑ ผศ. ๑ 

ดร. ๓) 
ก ๒ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 

๕ 
(ผศ. ๒ ดร. ๓) ก ๒ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

๑ 
(รศ. ๑) ๒.๑ ๓ ๓ ๓ ๓ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

๑ 
(ผศ. ๑) ๒.๑ ๓ ๓ ๓ ๓ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนสังคม 

๒ 
(รศ. ๒) ๑.๑ ๖ ๖ ๖ ๖ 



-๒๐- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

๓ 
(รศ. ๓) ๒.๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา 

๒ 
(รศ. ๑ ผศ. ๑) ๒.๑ ๖ ๖ ๖ ๖ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

๒ 
(ผศ. ๑ ดร. ๑) ๒.๑ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 จะด าเนินการของดรับนิสิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑ 
(รศ. ๑) ๒.๑ ๓ ๓ ๓ ๓ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะเป็นภาษาโลก  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑ 
(รศ. ๑) ๒.๑ ๓ ๓ ๓ ๓ 

รวม ๘๐ (๓๒๘**)  ๒๘๙ ๒๘๙ ๒๘๙ ๒๘๙ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-๒๑- 

 ๔.๑๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๗ 

ก ๒ 
ข 

๒๐ 
๑๐ 

๒๐ 
๑๐ 

๒๐ 
๑๐ 

๒๐ 
๑๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๑.๑/ ๒.๑ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวม ๗ (๑๘**)  ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๕ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
๑๔ 

 

ก 
ข 

๑๐ 
๒๐ 

๑๐ 
๒๐ 

๑๐ 
๒๐ 

๑๐ 
๒๐ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ๘ - ๘ - 



-๒๒- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

๑๑ 

ก ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

 ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

๗ 

ก ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

 ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวม ๓๒ (๓๗**)  ๘๓ ๗๕ ๘๓ ๗๕ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
  จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตร 



-๒๓- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ 

๔ ก 
ข 

๕ 
๑๐ 

๕ 
๑๐ 

๕ 
๑๐ 

๕ 
๑๐ 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
 ๕ ก 

ข 
๒ 

๒๕ 
๒ 

๒๕ 
๒ 

๒๕ 
๒ 

๒๕ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ๑๐ ก 

ข 
๑๕ 
๓๕ 

๑๕ 
๓๕ 

๑๕ 
๓๕ 

๑๕ 
๓๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ ๒  ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวม ๒๑ (๓๙**)  ๙๗ ๙๗ ๙๗ ๙๗ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและ 

การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๗ การขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๖ ก ๒ 
ข 

๑๐ 
๑๐ 

๑๐ 
๑๐ 

๑๐ 
๑๐ 

๑๐ 
๑๐ 



-๒๔- 

หลักสูตร จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

แผนการ
ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ๑๐ ก ๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๕ ๑.๑ 
๒.๑ 

๑ 
๙ 

๑ 
๙ 

๑ 
๙ 

๑ 
๙ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

๑๐ 
 

๑.๑ 
๒.๑ 

๑ 
๑๐ 

๑ 
๑๐ 

๑ 
๑๐ 

๑ 
๑๐ 

รวม ๓๑ (๓๕**)  ๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๗.๑/ ว๐๘๕ ลงวันที่ ๒๙  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๘ ขออนุโลมให้นิสิตระดับปริญญาเอกเข้าศึกษาประจ าภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

  ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตร 
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕   
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น 
  เนื่องจากเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่าง (๑) การประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก  
ประจ าภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๒) มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  
๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (๓) การประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตระดับ 
ปริญญาเอก ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงใคร่ขอ 
ความอนุเคราะห์พิจารณาอนุโลมให้นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๙ คน อันประกอบด้วย นิสิตหลักสูตร 



-๒๕- 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๕ คน และ 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๔ คน ได้ใช้มติจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ตามวาระท่ี 
๕.๑ มติข้อ ๒ ว่า “กรณีที่ส่วนงานด าเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว นิสิตต้องสอบผ่าน 
ความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศดังกล่าวก่อนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)” 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขออนุโลมให้นิสิตระดับปริญญาเอกเข้าศึกษาประจ าภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุโลมให้ทุกส่วนงานที่ด าเนินการรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาเอก ก่อนประกาศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๐/ ๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ช้มติจาก 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ตามวาระท่ี ๕.๑ มติข้อ ๒  
  ว่า “กรณีท่ีส่วนงานด าเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว  
  นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย  
  ก่อนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)” 
 ๒. แจ้งให้ทุกส่วนงานที่เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทราบ 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

  (นางจินตนา  เปล่งปลั่ง)           (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   
      นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
      ผูช้่วยเลขานุการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)    (ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) 
     ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
         กรรมการและเลขานุการ      ประธานกรรมการ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


