
 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง  ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๔ รอบที ่๒ 
----------------------------------- 

    

อาศัยอ านาจตามความตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๘๖/๒๕๖๒ เรื่อง อ านาจหน้าท่ีในการก ากับ
ดูแลการจัดการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓  และประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ท่ี 0114/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ.2562 
โดยบัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดสอบวัดคุณสมบัติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบท่ี ๒ ในระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๒๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ความตามทราบแล้วน้ัน 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงออกประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๔ รอบท่ี ๒ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑  คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 
  เอกสารแนบหมายเลข ๒    คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 

เอกสารแนบหมายเลข ๓    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (จ านวน ๑ หน้า) 
เอกสารแนบหมายเลข ๕    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (จ านวน ๑ หน้า) 

 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                 ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 

 



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต สอบครัง้ที่ ผลการสอบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

1 64810085 1 ผ่าน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

1 63810040 2 ผ่าน

1 63810043 1 ไม่ผ่าน
2 63810087 1 ไม่ผ่าน

3 63810086 1 ไม่ผ่าน

เอกสารแนบทา้ยประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0004/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  ผลการสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) ประจ าปกีารศึกษา 2564 รอบที่ 2

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

เอกสารแนบหมายเลข 1 



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต สอบครัง้ที่ ผลการสอบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

1 62810048 2 ผ่าน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

1 62810022 2 ผ่าน

เอกสารแนบทา้ยประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0004/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  ผลการสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) ประจ าปกีารศึกษา 2564 รอบที่ 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เอกสารแนบหมายเลข 2 



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต สอบครัง้ที่ ผลการสอบ

1 63810054* 2 ไม่ผ่าน

2 63810102* 2 ไม่ผ่าน

3 64810044 1 ผ่าน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กาย

เอกสารแนบทา้ยประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0004/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  ผลการสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) ประจ าปกีารศึกษา 2564 รอบที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

* ให้คณะฯ ด าเนินการเสนอเรือ่งเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และเสนอเรือ่งต่อไปยังคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (ตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัยที ่0114/2562 เรือ่ง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ.2562 ข้อ 13)

เอกสารแนบหมายเลข 3



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต สอบครัง้ที่ ผลการสอบ

เรือ่ง  ผลการสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) ประจ าปกีารศึกษา 2564 รอบที่ 2

คณะการจัดการและการ
ท่องเทีย่ว

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

1 62810010 1 ผ่าน

เอกสารแนบทา้ยประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0004/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565

เอกสารแนบหมายเลข 4 



คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ล าดับ รหัสนิสิต สอบครัง้ที่ ผลการสอบ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

1 61820004 1 ผ่าน

เอกสารแนบทา้ยประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่  0004/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565
เรือ่ง  ผลการสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) ประจ าปกีารศึกษา 2564 รอบที่ 2

เอกสารแนบหมายเลข 5 


