
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท  หวลบุตตา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ผศ.ดร.ณรงค์ พลีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. พันต ารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 ๑๔. รศ.ภรดี  พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๙. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๑. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๔. นางสาวเสาวนีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตระดับนานาชาติ  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
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    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖.๑/ว๐๙๒ ลงวันที่  
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
(มคอ. ๐๔) แล้ว มีขอ้เสนอแนะให้ปรับเพ่ิมข้อมูลผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
หลักสูตรนานาชาติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ชาวต่างชาติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ   
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ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก “นางสาวกนกนุช ชื่นเลิศสกุล” เป็น “นางจิณห์จุฑา  
ชัยเสนา ดาลลาส” เนื่องจากต้องการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง 

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ. ๑) ได้บริหารหลักสูตรอย่างมี 

ประสิทธิภาพ(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖.๑/ว ๐๘๙ ลงวันที ่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรและสาขาวิชาตามเกณฑ์ 

 มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้ด าเนินการตรวจสอบ 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (กกอ.) ก าหนด นั้น  ฝ่ายวิชาการได้จัดท าบันทึกข้อความขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ระดับหลักสูตรและสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ 
ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๕๕๑๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้แต่ละส่วนงานด าเนินการบันทึกข้อมูล 
“ส่วนที่ ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร และห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชา” 
เพ่ือที่ฝ่ายวิชาการจะได้ด าเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการขอแจ้งรายชื่อส่วนงานและหลักสูตรที่ยังไม่ส่งข้อมูลส่วนที่ ๒  
รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร และห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชา ดังนี้ 



-๖- 

  ระดับปริญญาโท 
คณะแพทยศาสตร์ 
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
๗) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
๘) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
๙) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
๑๐) หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๑๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
๑๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
๑๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์ 
 และสื่อสารมวลชน 
๑๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
๑๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร (บธ.ม.)  
๑๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (หลักสูตรนานาชาติ) 
๑๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 

 การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
  ระดับปริญญาเอก 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
 และการกีฬา 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
 การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) (หลักสูตรนานาชาติ) 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรและสาขาวิชา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ขอให้ส่วนงานที่ยังไม่ส่งข้อมูลส่วนที่ ๒ “รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ประจ า
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชา” รีบด าเนินการส่งข้อมูล 
มาท่ีฝ่ายวิชาการ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๒. ขอให้ทุกส่วนงานปรับเพ่ิม “ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร” ในเอกสารส่วนที่ ๒ 
 รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร และห้องปฏิบัติการ 
 เฉพาะสาขาวิชา 

๓. ขอให้ทุกส่วนงานที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ด าเนินการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ 
 การจัดการศึกษาระดับหลักสูตรและสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
 อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งมาท่ีฝ่ายวิชาการ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ระบบการให้คะแนนสอบงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ ์
 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ขอหารือ เรื่อง ระบบการให้คะแนนสอบงานนิพนธ์  
วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ กรณทีี่นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต แล้วมีการ 
ติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ และพิจารณาประเมินผลการด าเนินการท า 
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้ผ่านเพียง ๔ หน่วยกิต นั้น ระบบบริการการศึกษาสามารถแสดงผล 
คะแนนสอบเฉพาะส่วนที่ผ่านได้หรือไม่  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ประธานกรรมการฯ ขอหารือร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
  กรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต แล้วมีการติดตาม 

ความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ และพิจารณาประเมินผล 
การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้ผ่านเพียง ๔ หน่วยกิต นั้น  
ระบบบริการการศึกษาสามารถแสดงผลคะแนนสอบเฉพาะส่วนที่ผ่านได้หรือไม่ 
 

 ๕.๒ การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ประธานกรรมการฯ เสนอการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนีค้ณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 



-๘- 

เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดม้ีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว โดยมีภาระหน้าที่ 
ในการก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่การรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การติดตาม 
ความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ และการควบคุมคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
และดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือก ากบัมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๕.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


