
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 

 ๑. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ    (แทน) ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. นพ.ปราการ  ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์  สายฟ้า   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๙. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 



-๒- 

 ๑๓. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรตัน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๔. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ปาจรีย์  อับดุลลากาซิม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๗. นายไพรินทร ์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.ภัทราวด ี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๙. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๒๐. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๒. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๓. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๕. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๖. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๗. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม  
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น. 
 



-๓- 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๘๐/๒๕๖๐ เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  ด้วยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแก้ไขข้อความในข้อ ๓๐ (๓) (ข) เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ออกประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๘๐/๒๕๖๐ เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ก าหนดการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ BUU-GET รอบพิเศษ 
  วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ 
การจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ BUU-GET รอบพิเศษ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยขอให้แต่ละส่วนงานด าเนินการส ารวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผู้สนใจสมัครสอบ และแจ้งจ านวน 
พร้อมรายชื่อให้สถาบันภาษา ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาจัดสอบต่อไป   
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



-๔- 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

  เทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๔  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

 ล ำดับที่  ๑  จำก  นำงทิพย์เกสร  บุญอ ำไพ  เป็น นำยวิโรฒ  ชมพู 
   เนื่องจำกนำงทิพย์เกสร บุญอ ำไพ หมดสัญญำจ้ำง ตั้งแต่ 
   วันที่ ๑ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ล ำดับที่  ๒  จำก ว่ำที่เรือตรีอุทิศ  บ ำรุงชีพ  เป็น  นำยสุขมิตร  กอมณี  
   เนื่องจำก ว่ำที่เรือตรีอุทิศ  บ ำรุงชีพ  เปลี่ยนไปเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร 
   กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
 ล ำดับที่  ๓  จำก นำยวีระพันธ์  พำนิชย์  เป็น  นำยภูเบศ  เลื่อมใส  
   เนื่องจำก นำยวีระพันธ์  พำนิชย์  เปลี่ยนไปเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำ 
   เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 



-๕- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๔ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่  ๑  นายพงศ์ประเสริฐ  หกสุวรรณ  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง ต้ังแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   โดยเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๓ นายนคร  ละลอกน้ า  
   เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑ 
  ล าดับที่  ๒  นายมนตรี  แย้มกสิกร  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ต้ังแตว่ันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
   โดยเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๘ ว่าที่เรือตรีอุทิศ  บ ารุงชีพ  
   เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๒ 
 



-๖- 

  ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ล าดับที่  ๑  นายพงศ์ประเสริฐ  หกสุวรรณ  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ล าดับที่  ๒  นายมนตรี  แย้มกสิกร  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ต้ังแตว่ันที่ ๑ เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙    
    ล าดับที่  ๔  นางทิพย์เกสร  บุญอ าไพ  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    
    ล าดับที่  ๕  นางสาวดวงพร  ธรรมะ  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
    ล าดับที่  ๗  นายภูเบศ  เลื่อมใส  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
    ล าดับที่  ๙  นายวีระพันธ์  พานิชย์  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
    ล าดับที่  ๑๒ นายเอกวิทย์  โทปุรินทร์ พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๗- 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่  ๑  นางทิพย์เกสร บุญอ าไพ  พ้นจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   โดยเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๒ นายนคร ละลอกน้ า 
   เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑  
  ล าดับที่  ๒  นางสาวดวงพร  ธรรมะ เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยเพ่ิมอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรล าดับที่ ๗ ว่าที่เรือตรีอุทิศ บ ารุงชีพ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรล าดับที่ ๒ 
  ล าดับที่  ๓  นายสุขมิตร  กอมณี เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปะศาสตร- 
   มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   โดยเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๓ นายธนะวัฒน์  วรรณประภา  
   เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๓ 
  ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ล าดับที่  ๑  นางทิพย์เกสร  บุญอ าไพ  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ล าดับที่  ๒  นางสาวดวงพร  ธรรมะ เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
  ล าดับที่  ๔  นายพงศ์ประเสริฐ  หกสุวรรณ  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ล าดับที่  ๕  นายมนตรี  แย้มกสิกร  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ล าดับที่  ๖  นายภูเบศ  เลื่อมใส  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
  ล าดับที่  ๘  นายวีระพันธ์  พานิชย์  พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
   เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
  ล าดับที่  ๑๑ นายเอกวิทย์  โทปุรินทร์ พ้นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
   เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 



-๘- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 

  การสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๙  
จาก นายส าเภา จงจิตต์ เป็น นายธนาวุฒิ ลาตวงษ์ เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

 



-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับที ่๒ จาก นายพงษ์เสถียร เหลืองอลงกต เปลี่ยนเป็น นายเสนีย์ ค าสุข เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภาระงาน 
และเพ่ือรองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๑๐- 

  ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๓ 

   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล ดังนี ้
  ล ำดับที่ ๑  จำก นำงสำวสุจิตรำ  ใจเอื้อ  เป็น  นำงสำวรัชนี  แตงอ่อน 
   เนื่องจำกอำจำรย์สิ้นสุดสัญญำจ้ำง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ล ำดับที่ ๒  จำก นำยเอกพล  ทรงประโคน  เป็น นำงสำวภัทรมน  สำตรักษ์ 
   เนื่องจำกอำจำรย์ย้ำยไปประจ ำหลักสูตรอื่น 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ฉบับปี ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๓ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่ 
วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ฉบับปี ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผล 
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ล าดับที่ ๑ จาก นายสุรสิงห์ ไชยคุณ เป็น นายสรไกร ศรีศุภผล เนื่องจากนายสุรสิงห์ ไชยคุณ เปลี่ยนไป 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



-๑๑- 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผล 
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก  นายส าเภา จงจิตต์ เป็น  นางสาวกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล 
   เนื่องจากนายส าเภา จงจิตต์ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายสรไกร ศรีศุภผล เป็น นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 
   เนื่องจากนายสรไกร ศรีศุภผล เปลี่ยนไปเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 



-๑๒- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- 
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จากนายเสฎฐกรณ์ อุปเสน เป็น นายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ เนื่องจากนายธงชัย 
ศรีวิริยรัตน์ ได้กลับมาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งนายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
ก่อนหน้านี้ โดยนายเสฎฐกรณ์ อุปเสน ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ล าดับที่ ๒ จากนางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา เป็น Mr. Hang Qi เนื่องจากนางสาว 
ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ล าดับที่ ๔ จากนางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว เป็น นายอาณัติ ดีพัฒนา เนื่องจากนางเอกรัตน์  
วงษ์แก้ว ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 



-๑๓- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๖/ ว๗๑๓๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- 
 มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอแก้ไขการเขียนโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตในรายวิชา 
๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ และ ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒ จาก “๓ (๐-๙-๓)” เป็น “๓ (๐-๑๖-๘)” ดังนี้ 

(๑) เดิม ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
   Teaching Practice I 
 เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ ๓ (๐-๑๖-๘) 
   Teaching Practice I 
(๒) เดิม ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
   Teaching Practice II 
 เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒ ๓ (๐-๑๖-๘) 
   Teaching Practice II 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 



-๑๔- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอแก้ไขการเขียนโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตในรายวิชา 
๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ และ ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒ จาก “๓ (๐-๙-๓)” เป็น “๓ (๐-๑๖-๘)” ดังนี้ 

(๑) เดิม ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
   Teaching Practice I 
 เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ ๓ (๐-๑๖-๘) 
   Teaching Practice I 
(๒) เดิม ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
   Teaching Practice II 
 เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒ ๓ (๐-๑๖-๘) 
   Teaching Practice II 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 



-๑๕- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอแก้ไขการเขียนโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตในรายวิชา 
๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ และ ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒ จาก “๓ (๐-๙-๓)” เป็น “๓ (๐-๑๖-๘)” ดังนี้ 

(๑) เดิม ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
   Teaching Practice I 
 เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๑๕๙ ปฏิบัติการสอน ๑ ๓ (๐-๑๖-๘) 
   Teaching Practice I 
(๒) เดิม ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
   Teaching Practice II 
 เปลี่ยนเป็น ๔๐๐๖๘๒๕๙ ปฏิบัติการสอน ๒ ๓ (๐-๑๖-๘) 
   Teaching Practice II 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 



-๑๖- 

  ๔.๑๓ ขอหารือ เรื่อง การพิจารณาข้อร้องเรียนของนิสิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบผ่าน 

   ความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 ตามท่ีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้จัดท าประกาศวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย 
บูรพา ที่ ๐๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผนเรียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกาศ  
ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในประกาศข้อ ๕.๗ ได้ระบุเพ่ิมเติมว่า “ส าหรับผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ข้างต้นแต่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือไม่แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เม่ือได้รับการคัดเลือก 
เข้าศึกษาแล้วต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตามที่ก าหนดในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ  ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” และวิทยาลัยการ 
บริหารรัฐกิจได้จัดท าประกาศวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๗/๒๕๕๙ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการ 
คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น  
  ภายหลังมหาวิทยาลัยได้แจ้งมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 
๔/๒๕๕๙ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๐  
พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้ส่วนงานที่รับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ เกณฑ์การ 
สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ 
ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้งดใช้ข้อ ๕.๒ จากกรณีดังกล่าวได้มี
นิสิตระดับปริญญาเอกของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจจ านวน ๖  คน ได้ท าบันทึกข้อความถึงคณบดีวิทยาลัยการ 
บริหารรัฐกิจ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยใจความบันทึกข้อความของนิสิตได้ระบุว่า “มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
บูรพา ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ขัดแย้งกับข้อมูลรายละเอียดในประกาศวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๒๗/๒๕๕๙ ที่ทางวิทยาลัยแจ้งให้นิสิตทราบขณะท าการรับสมัครเข้าเรียน ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีท าให้ 
นิสิตตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ และการให้มติมีผลบังคับย้อนหลังมีความไม่เป็นธรรมส าหรับนิสิต” 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือ เรื่อง การพิจารณาข้อร้องเรียนของนิสิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมตอินุโลมให้ส่วนงานที่ด าเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก่อนมีมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ “งดใช้ข้อ ๕.๒ ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖” สามารถใช้เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษต่างประเทศได้ 
ตามประกาศดังกล่าว โดยไมย่กเว้นข้อ ๕.๒ 

 



-๑๗- 

  ๔.๑๔ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

   คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนการรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

จ านวน 

อาจารย์
ประจ า 

แผน 

การ 

ศึกษา 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส ์

๗ 

(รศ.ดร. ๒ 
ผศ.ดร. ๓ 

ดร. ๒) 

ก ๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ข ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และ 
โซ่อุปทาน 

๓ 

(รศ.ดร. ๑ 
ดร. ๒) 

๑.๑ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวม 
 

 ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

 
  คณะโลจิสติกส์มีความประสงค์จะปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะฯ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
แผนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์ แผน ก ๒ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์ แผน ข 

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวม ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
 
 
 



-๑๘- 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และคณะโลจิสติกส์ 
ขอปรับแผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การรับนิสิต ปีการศึกษา 

๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ก ๒ 

๗ 
๑๐ ๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข 

๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

๓ ๕ ๕ 

รวม ๑๐ ๗๕ ๗๐ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑-๒๕๖๕ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
  ๒๕๖๑-๒๕๖๕ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ตรวจสอบจ านวน 
  การรับนิสิตให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับก าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๑ วันพุธที่   ๑๐  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาต่อจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕/๒๕๖๑ วันองัคารที่  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



-๑๙- 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา 
๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาต่อจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 

๗/๒๕๖๑ วันอังคารที ่ ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๐/๒๕๖๑ วันอังคารที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เป็น “วันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑” เนื่องจากก าหนดการเดิม 
วันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)           (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 
 

(ผศ.นพ.สมชาย  ยงศิร)ิ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


