
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   (แทน) ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. พันต ารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ดร.พีรพล  สิทธิวิจารณ์   (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.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



-๒- 

 ๑๔. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๖. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๘. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๐. อาจารย์ทศพร อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๒. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๓. นางสาวเสาวนีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๔. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น. 
 



-๓- 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

 

  ตามท่ีสถาบันภาษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบ BUU-TEST (Burapha University  
Test) ส าหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมานั้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจ 
ถึงลกัษณะของแบบทดสอบ สถาบันภาษาจึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “BUU-TEST (Burapha University Test)” 
เป็น “BUU-GET (Burapha University Graduate English Test)” และได้ประกาศใช้ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สถาบันภาษาได้มีการจัดการทดสอบ BUU-TEST 
(Burapha University Test) ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันภาษาจึงขอแจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบว่าผลการสอบ BUU-TEST (Burapha University Test) ซึ่งมีอายุไมเ่กิน ๒ ปี สามารถใช้แทน 
ผลการสอบ BUU-GET (Burapha University Graduate English Test) ได้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 



-๔- 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ คณะวิทยาการสารสนเทศได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้งดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จ 
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที ่ 
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๒ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  



-๕- 

โดยมีเหตุผล คือ คณะวิทยาการสารสนเทศได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้งดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จ 
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๔ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที ่ 
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ คณะวิทยาการสารสนเทศได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้งดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จ 
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๓ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที ่ 
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 



-๖- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ขอหารือการก าหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเกณฑก์ารสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
และมีมติก าหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

ประเภทแบบทดสอบ 
หลักสตูรภาษาไทย 

หลักสตูรภาษาอังกฤษ หรือ  
หลักสตูรนานาชาต ิ

ป.โท และ ป.บัณฑิต
ช้ันสูง (คะแนน) 

ป.เอก  
(คะแนน) 

ป.โท และ ป.บัณฑิต
ช้ันสูง (คะแนน) 

ป.เอก  
(คะแนน) 

๑. BUU-Test ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒. TOEFL 
 ๒.๑ Paper-based 
 ๒.๒ Computer-based 
 ๒.๓ Internet-based 

 
๔๕๐ ขึ้นไป 
๑๓๑ ขึ้นไป 
๔๕ ขึ้นไป 

 
๕๐๐ ขึ้นไป 
๑๗๓ ขึ้นไป 
๖๑ ขึ้นไป 

 
๕๐๐ ขึ้นไป 
๑๗๓ ขึ้นไป 
๖๑ ขึ้นไป 

 
๕๕๐ ขึ้นไป 
๒๑๓ ขึ้นไป 
๗๙ ขึ้นไป 

๓. IELTS ๕.๐ ขึ้นไป ๕.๕ ขึ้นไป ๕.๕ ขึ้นไป ๖.๐ ขึ้นไป 
 

 โดยมีแนวทางและข้อยกเว้นดังนี้ 
 ๑. ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ  
  ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้งดใช้ข้อ ๕.๒   
 ๒. กรณีท่ีส่วนงานด าเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว  
  นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศดังกล่าว  
  ก่อนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 



-๗- 

 ต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยก าหนดเกณฑก์ารสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ประเภทแบบทดสอบ 
ระดับปริญญาโท และ 

ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง  
(คะแนน) 

ระดับปริญญาเอก 
(คะแนน) 

๑. BUU-GET ๕๐ ขึ้นไป ๖๐ ขึ้นไป 
๒. TOEFL iBT 
 TOEFL pBT 

๔๒ ขึ้นไป 
๔๕๐ ขึ้นไป 

๕๗ ขึ้นไป 
๕๐๐ ขึ้นไป 

๓. IELTS ๔.๕ ขึ้นไป ๕.๕ ขึ้นไป 
๔. CU-TEP ๔๕ ขึ้นไป ๖๕ ขึ้นไป 

 

  จากการปรับลดเกณฑค์ะแนนการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดความแตกต่างและข้อเสียเปรียบ 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการนี้ ส่วนงานทีร่ับนิสิตเข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงขอหารือเรื่อง การก าหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 

๑. ขอให้ทุกส่วนงานที่รับนิสิตเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถใช้เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๕.๒ ขอหารือการด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ 
  ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ผู้แทนคณบดีคณะโลจิสติกส์ ขอหารือการด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเสนอให้มีการก าหนด
ระยะเวลาส าหรับการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนิสิตระดับปริญญาเอก และขอหารือ 
แนวทางการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 



-๘- 

มติ  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การก าหนดระยะเวลาส าหรับการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก 

เป็นการบริหารจัดการภายในส่วนงาน ทั้งนี้ ระยะเวลาส าหรับการสอบวัดคุณสมบัติ 
จะถูกก าหนดภายใต้เงื่อนไขในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ 
ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙ “(๑) นิสิตจะสอบ 
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อ (ก) สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
และ (ข) ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์แล้ว” และนิสิตระดับปริญญาเอกจะต้องสอบเค้าโครง 
ดุษฎีนิพนธ์ให้ผ่านภายในระยะเวลา ๖ ภาคการศึกษา ตามเงื่อนไขในข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๒) (จ) “นิสิตระดับ 
ปริญญาเอก สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๖ ภาคการศกึษาปกติ 
หรือเทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน”  

๒. แนวทางการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นไปตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ “คณะรายงานรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
พร้อมชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” 

 
 ๕.๓ ขอหารือการใช้งานระบบ i-Thesis 
 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ขอหารือการใช้งานระบบ i-Thesis เพ่ือการบริหารจัดการ 
โครงร่างงานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ และงานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่าง 
และฉบับสมบูรณ์ นั้น มหาวิทยาลัยจะมีการอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หรืออาจารย์ผู้ควบคุมงานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือไม่  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ผู้แทนประธานกรรมการฯ ขอแจ้งว่ามหาวิทยาลัยจะมีการจัดอบรมการใช้งานระบบ  

i-Thesis ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรืออาจารย์ผู้ควบคุมงานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ 
หรือดุษฎีนิพนธ์ ส าหรับรายละเอียดจะขอหารือร่วมกับฝ่ายวิชาการ และแจ้งให้ทุกส่วนงาน 
ทราบต่อไป 

 
 ๕.๔ ขอหารือการก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขอหารือการก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๓) (ข) “แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร...ส าหรับผลงาน 



-๙- 

ดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง” นั้น เนื่องจาก
นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ จะต้องศึกษารายวิชาด้วย การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
อาจมากเกินไป จะสามารถปรับลดลงไดห้รือไม ่นอกจากนี้ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยใช้โปรแกรม Turnitin  
เพ่ือตรวจสอบการคัดลอกผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติมจากระบบอักขราวิสุทธิ์ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ผู้แทนประธานกรรมการฯ ขอหารือร่วมกับฝ่ายวิชาการ กรณกีารปรับเกณฑ์การส าเร็จ 

การศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
และกรณีการเพ่ิมโปรแกรม Turnitin เพ่ือตรวจสอบการคัดลอกผลงานของนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติมจากระบบอักขราวิสุทธิ์ 

 
 ๕.๕ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม 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 


