รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ดร.เนตรดาว
ชัยเขต
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๓. ผศ.ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
(แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๔. นพ.ปราการ
ทัตติยกุล
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๕. ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๖. ดร.ภัทราพร
สร้อยทอง
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๗. ดร.ชัยณรงค์
ศรีมันตะ
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๙. ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๑. ดร.มัณฑนา
รังสิโยภาส
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๒. ดร.ภูวษา
เรืองชีวิน
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ

-๒๑๓. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๔. ผศ.ดร.เชษฐ์
ศิริสวัสดิ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๕. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๖. ดร.เทียนแก้ว
เลี่ยมสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๑๗. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๑๘. ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๙. ดร.พรรณี
พิมาพันธุ์ศรี
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๑. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๒. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๒๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๕. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๕. ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.

-๓วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ รายงานความคืบหน้าของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ต้องปรับปรุงตามรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการขอแจ้งรายชื่อหลักสูตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ต้องปรับปรุงตามรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการ
โดยขอให้แต่ละส่วนงานที่มีหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบระยะเวลาดาเนินการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้ทันตามรอบระยะเวลาและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ รายงานความคืบหน้าของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายวิชาการขอแจ้งรายงานความคืบหน้าของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการ โดยประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโท ๕ หลักสูตร
และระดับปริญญาเอก ๔ หลักสูตร รายละเอียดดังนี้
ที่

คณะ/วิทยาลัย

เกณฑ์

ชื่อหลักสูตร

๑ คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

๒๕๕๘ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

๒ คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

๒๕๔๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

๓ คณะโลจิสติกส์

๒๕๔๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน

โท เอก
X

X

X

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้อ
๑

๑

๑,๑๑

สถานะ
ปัจจุบนั
ดาเนินการ
รับสมัคร
อาจารย์
ดาเนินการ
รับสมัคร
อาจารย์
ปรับปรุง
หลักสูตร
๒๕๖๐

-๔ที่

คณะ/วิทยาลัย

๔ คณะโลจิสติกส์

๕ คณะวิทยาศาสตร์

เกณฑ์

ชื่อหลักสูตร

๒๕๔๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
๒๕๕๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

โท เอก
X

X

๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒๕๔๘ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
X
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ)
๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒๕๔๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
๘ คณะศึกษาศาสตร์
๒๕๔๘ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
X
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
เป็นภาษาโลก
(หลักสูตรนานาชาติ)
๙ คณะศึกษาศาสตร์
๒๕๔๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะเป็นภาษาโลก
(หลักสูตรนานาชาติ)
รวม
๕

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้อ
๑,๑๑

๑,๓,๔

๑

X

๑

๑

X

๑

สถานะ
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
หลักสูตร
๒๕๖๐
ดาเนินการ
ปรับปรุง
(สมอ. ๐๘)
ปรับปรุง
หลักสูตร
๒๕๖๐
ปรับปรุง
หลักสูตร
๒๕๖๐
ปรับปรุง
หลักสูตร
๒๕๖๑
ปรับปรุง
หลักสูตร
๒๕๖๑

๔

สาเหตุที่หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๔๘
เกณฑ์
ข้อ ๑ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อ ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

จานวนที่ไม่ผ่าน
๗
๒

สาเหตุที่หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
เกณฑ์
ข้อ ๑ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อ ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อ ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

จานวนที่ไม่ผ่าน
๒
๑
๑

-๕๑.๔ การรับพิจารณาและให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และความปลอดภัย
ทางชีวภาพ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา และมีข้อสังเกต
ว่าคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา รับพิจารณาและให้การรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือไม่ นั้น
ในการนี้ งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยปกติแล้วจะรับพิจารณาและให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และความปลอดภัยทางชีวภาพ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะคณะที่ยังไม่มีคณะกรรมการเป็นของคณะเอง
ส่วนคณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะรับพิจารณาและให้การรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ตั้งคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อรับพิจารณาและให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
ทั้งนี้ขอให้พิจารณาถึงความสะดวกและรวดเร็วในการดาเนินงานด้วย

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

-๖วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และบทบาทของภาษาอังกฤษในบริบทโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ
รอบระยะเวลา ๕ ปี
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

-๗ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
(มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาให้มีชั่วโมงปฏิบัติเพิ่มขึ้น และเน้นทักษะ
การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยปรับเกณฑ์การสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสม
๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum mapping ให้เหมาะสม
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเป็น
ระยะเวลา ๓ ปี จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และบทบาทของภาษาอังกฤษในบริบทโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และให้สอดคล้อง
ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
รายวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต

-๘แผน ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
รายวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
(มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาให้มีชั่วโมงปฏิบัติเพิ่มขึ้น และเน้นทักษะ
การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยปรับเกณฑ์การสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสม
๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum mapping ให้เหมาะสม
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๙๔.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การปรับโครงสร้างการผลิต
สู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ การเปิดเขตการค้าเสรี และการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน โดยเฉพาะในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัว รวมทั้ง
จากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมระยะเวลา ๕ ปี
จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดรับกับประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๒๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)

-๑๐มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
โดยขอให้ปรับเพิ่มข้อมูลโครงสร้างประชากร
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล ดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายอานนท์ วงษ์แก้ว
เป็น นายวีรพร พงศ์ติณบุตร
เนื่องจากนายอานนท์ วงษ์แก้ว ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ลาดับที่ ๔ จาก นายสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ เป็น นายเที่ยง ชีวะเกตุ
เนื่องจากนายสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับที่ ๕ จาก นายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ เป็น นายวิเชียร ชาลี
เนื่องจากนายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือเวียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจา
คณะฯ อนุมัติ

-๑๑มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕ การขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาต่อของนิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท นายสมพงษ์ โพธิ์ไกร รหัสประจาตัวนิสิต
๕๔๙๒๐๔๕๐ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งนิสิตดังกล่าวได้ครบกาหนดระยะเวลา
การศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖.๒.๒ และสามารถดาเนินการขยายเวลาการศึกษาได้ ตามข้อ ๑๖.๒.๔
ของข้อบังคับดังกล่าว แต่นิสิตไม่ได้ทาการขอขยายเวลาการศึกษาต่อภายในช่วงเวลาที่กาหนด เนื่องด้วยความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งนิสิตได้ผ่านการศึกษารายวิชาและผ่านการสอบประมวลความรู้เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้ง
ได้ดาเนินการจัดทางานนิพนธ์จนแล้วเสร็จ พร้อมที่จะขึ้นสอบป้องกันงานนิพนธ์ตามข้อกาหนดของหลักสูตร
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาต่อของนายสมพงษ์
โพธิ์ไกร รหัสประจาตัวนิสิต ๕๔๙๒๐๔๕๐ ย้อนหลัง โดยมีระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ถึงภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาต่อของนิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ไม่อนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาต่อของนายสมพงษ์ โพธิ์ไกร รหัสประจาตัวนิสิต
๕๔๙๒๐๔๕๐ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากเกินกาหนด
ระยะเวลาการขอขยายเวลาศึกษาต่อ
๒. เสนอแนะให้นิสิตดังกล่าว สมัครเข้าศึกษาใหม่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

-๑๒๔.๖ ขอหารือ เรื่อง การกาหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาการขอหารือเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ที่รับเข้ามาโดยยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และระบุประเภทเป็น “นิสิตทดลองเรียน”
สามารถศึกษาต่อจนครบหลักสูตร โดยให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน จัดทาโครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ในระดับที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ ทั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาโทที่จะสาเร็จการศึกษาได้ต้องผ่าน
การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ต่อมาคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาการขอหารือประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติให้เสนอสภาวิชาการให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐
และให้คงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ เพื่อการคัดกรองคุณภาพของผู้เข้าศึกษา
จากข้อมูลดังกล่าว ทาให้เกิดความไม่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือ
ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การกาหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกแนวทางปฏิบัติ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
แนวทาง
๑

เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (คงเดิม)
- BUU-GET ≥50 และอื่นๆ ตามประกาศ
- ขั้นต่า BUU-GET ≥40 และอื่นๆ ตามประกาศ
ให้เรียนและสอบผ่านภาษาอังกฤษ ๑ รายวิชา
ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (คงเดิม)
- BUU-GET ≥60 และอื่นๆ ตามประกาศ
- ขั้นต่า BUU-GET ≥40 และอื่นๆ ตามประกาศ
ให้สอบผ่าน BUU-GET ≥60 ก่อนสาเร็จการศึกษา

เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (คงเดิม)
BUU-GET ≥50 และอื่นๆ ตามประกาศ

-๑๓แนวทาง

เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (คงเดิม)
- BUU-GET ≥50 และอื่นๆ ตามประกาศ
- ขั้นต่า BUU-GET ≥40 และอื่นๆ ตามประกาศ
ให้เรียนและสอบผ่านภาษาอังกฤษ ๑ รายวิชา
ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (คงเดิม)
- BUU-GET ≥60 และอื่นๆ ตามประกาศ
- ขั้นต่า BUU-GET ≥40 และอื่นๆ ตามประกาศ
ให้สอบผ่าน BUU-GET ≥60 ก่อนสาเร็จการศึกษา

เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ยกเลิก)
- ไม่มี

๓

ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ปรับเงื่อนไขขั้นต่า)
- BUU-GET ≥50 และอื่นๆ ตามประกาศ
- ผู้ทมี่ ีผลสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ (BUU-GET <50)
ให้เรียนและสอบผ่านภาษาอังกฤษ ๑ รายวิชา
ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (คงเดิม)
- BUU-GET ≥60 และอื่นๆ ตามประกาศ
- ขั้นต่า BUU-GET ≥40 และอื่นๆ ตามประกาศ
ให้สอบผ่าน BUU-GET ≥60 ก่อนสาเร็จการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ยกเลิก)
- ไม่มี

๔

ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ปรับเงื่อนไขขั้นต่า) ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ยกเลิก)
- BUU-GET ≥50 และอื่นๆ ตามประกาศ
- ไม่มี
- ผู้ที่มีผลสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ (BUU-GET <50)
ให้เรียนและสอบผ่านภาษาอังกฤษ ๑ รายวิชา
ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ปรับเงื่อนไขขั้นต่า)
- BUU-GET ≥60 และอื่นๆ ตามประกาศ
- ผู้ที่มีผลสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ (50≤ BUU-GET <60)
ให้เรียนและสอบผ่านภาษาอังกฤษ ๑ รายวิชา
- ผู้ที่มีผลสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ (BUU-GET <50)
ให้เรียนและสอบผ่านภาษาอังกฤษ ๒ รายวิชา

๔

ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ยกเลิก)
- ไม่มี
ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (คงเดิม)
- BUU-GET ≥60 และอื่นๆ ตามประกาศ
- ขั้นต่า BUU-GET ≥40 และอื่นๆ ตามประกาศ
ให้สอบผ่าน BUU-GET ≥60 ก่อนสาเร็จการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (คงเดิม)
BUU-GET ≥50 และอื่นๆ ตามประกาศ

๕

อื่นๆ

อื่นๆ

๒

-๑๔ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอหารือ เรื่อง การกาหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. กาหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ปรับเนื้อความในข้อ ๕ ของประกาศฯ เป็น “ในกรณีที่ผู้สมัครมีผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อ ๔ อาจได้รับการพิจารณาเข้ารับศึกษาก่อนได้
แต่ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ BUU-GET ไม่ต่ากว่า ๔๐ คะแนน หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ากว่า
๓๒ คะแนน หรือ TOEFL pBT ไม่ต่ากว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า ๔.๐ คะแนน
หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า ๓๐ คะแนน โดยให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอกต้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา
(Exit Examination) ให้ผ่านตามเกณฑ์ข้อ ๔”
๒. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๑๕ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายพิชญพงศ์ คีรีเดช)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

