
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๖/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    รองประธานกรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๓.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   ๔.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕.  ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๘.  ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๙.  ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๐. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๑. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒. รศ.ภรด ี พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๓. รศ.ดร.มนตร ี แย้มกสิกร   กรรมการ 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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๑๔. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๕. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๘. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

 ๑๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๐. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๑. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๓. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๔. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    นักวิชาการศึกษา 
  ๒.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
       วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  ๓.๑ ขอหารือเกี่ยวกับการขอคืนสภาพนิสิต และการขอเปลี่ยนประเภทนิสิต 
      จากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ กรณีนิสิตพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากครบก าหนด 
      ระยะเวลาในการศึกษา 

 

         ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาแลว้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการไปตรวจสอบ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ที่บังคับใช้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส ๕๐ แล้วแจ้งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทราบต่อไป 
         ฝ่ายวิชาการได้ตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้กับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส ๕๐ มีความเห็น ดังนี้  
         ๑.  นสิิตระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
ต้องใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งก าหนดเวลาเรียน
ไว้ในข้อ ๑๖.๒  ความว่า  นิสิตระดับปริญญาโทต้องเรียนตามหลักสูตรให้ส าเร็จการศึกษา ภายใน ๔ ปี
การศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  และในกรณีท่ีมีเหตุผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายเวลาเรียน 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนได้อีกไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา รวมทั้งต้อง 
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ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภายในก าหนดเวลาเรยีนตามข้อ ๑๖.๒ ด้วย ตามนยัประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๒ การส่ง
วิทยานิพนธ์ฯ ดังนั้น นิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๐  
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๐) ต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
         ๒.  กรณีนายสุริยา  ฟองเกิด  รหัสนิสิต ๕๐๙๑๒๒๒๘ นิสิตภาคปกติ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษา
ระดับปริญญาโทตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๐ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๐) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้คณะฯ ภายในก าหนดเวลาเรียน 
ตามหลักสูตรคือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายสุริยา  ฟองเกิด  ไม่ได้ส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้คณะฯ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงพ้นจากสภาพนิสิตตั้งแต่วันที่ 
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๖.๒  
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนั้น หลังจาก 
นายสุริยา  ฟองเกิด  พ้นจากสภาพนิสิตตามก าหนดเวลาเรียนไปแล้ว จึงไม่สามารถขอคืนสภาพนิสิตและ 
ไม่สามารถขอเปลี่ยนประเภทนิสิตจากภาคปกติเป็นภาคพิเศษ  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

      แผน ก แบบ ก ๑/ ก ๒ 
      เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ  

คุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
      ๑.  มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือให้ได้องค์ 

ความรู้ใหม่ และมีคุณค่าในเชิงวิชาการ 
      ๒.  มีความสามารถประยุกต์ผลงานวิจัย/ วิชาการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่มี 

ประสิทธิภาพ 
      ๓.  เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพให้ทันกับความก้าวหน้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง 

ของสังคม  ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม 
      ๔.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง สังคม และวิชาชีพโดยศึกษาหาความรู้ 

เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
      ๕.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
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      แผน ข 
      เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ  

คุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
      ๑.  มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ 

ต่อการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร 
      ๒.  มีความสามารถประยุกต์ผลงานวิจัย/ วิชาการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่มี 

ประสิทธิภาพ 
      ๓.  เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพให้ทันกับความก้าวหน้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง 

ของสังคม ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม 
      ๔.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง สังคม และวิชาชีพโดยศึกษาหาความรู้ 

เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
      ๕.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

  แผน ก แบบ ก ๑     ๓๖ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   ๓๖  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ   ๒๑  หน่วยกิต 

- วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 

  แผน ข    ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ   ๒๑  หน่วยกิต 

- วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 

- งานนิพนธ์     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu


-๖- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
      (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับ
นิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน 
๒๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

       คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

       คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
      (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๓ การปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หน่วยสอนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

        คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และการขอยกเลิก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หน่วยสอนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจาก
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 



-๗- 

ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอปิดหน่วย
สอนนอกสถานที่ตั้ง และการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หน่วยสอนส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงหลักสูตร ทั้ง ๒ หลักสูตร มีนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 
๖๓ คน โดยจะขอยกเลิกหลักสูตรและหยุดรับนิสิตใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะฯ 
ยังคงจัดการเรียน 
การสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ๖๖๐๗/ ว ๑๒๘๖ ลงวันจันทร์
ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และการขอยกเลิก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หน่วยสอนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และการขอยกเลิก 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
หน่วยสอนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  

๒.  เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
     และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
     หน่วยสอนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  ๓.  คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรยีนอยู่แลว้จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  ๔.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๔ การปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
     ส าหรับผู้บริหาร หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง 

 

       วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และการขอยกเลิก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง เนื่องจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการตรวจประเมินหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หลังจากท่ี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ส่งหนังสือขอทักท้วงผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” ไปเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาวินิจฉัยผลการทักท้วงดังกล่าว โดยถือ
เป็นที่สิ้นสุด เปลี่ยนแปลงผลการประเมินจาก “ต้องปรับปรุง” เป็น “ไม่ผ่าน” และให้สถาบันอุดมศึกษา
ยุติการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษาถัดไป วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จึงขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และ
การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง 
หลักสูตรดังกล่าวมีนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน ๑๔๘ คน โดยจะขอยกเลิกหลักสูตรและหยุดรับนิสิตใหม่
ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่
แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 



-๘- 

 
          คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และการขอยกเลิกหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และการขอยกเลิก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  

๒.  เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
     หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง 

  ๓.  วิทยาลยัฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านสิิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
๔.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๕ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
      หน่วยสอนส านักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 
 

       วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร หน่วยสอนส านักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากมีผู้สนใจเรียนในหลักสูตร
ดังกล่าวค่อนข้างน้อย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จึงขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
หน่วยสอนส านักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี หลักสตูรดังกล่าวมีนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน ๕๔ คน 
โดยจะขอยกเลิกหลักสูตรและหยุดรับนิสิตใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รายละเอียด
ตามเอกสารดังแนบ) 
          คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
หน่วยสอนส านักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  

หน่วยสอนส านักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  

     หน่วยสอนส านักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 
  ๒.  วิทยาลยัฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านสิิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

๓.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๙- 

๔.๖ การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 
 

        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติให้ท าหนังสือแจ้งประธานกรรมการบริหาร
วิชาการ ดังนี้ 
        ๑.  ปัจจุบันการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของแต่ละส่วนงานนั้นมี
วิธีการจัดเก็บท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
    ๑.๑ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา 
    ๑.๒ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นแบบตลอดหลักสูตร และ
มีการแบ่งงวดการช าระเงินอีกครั้งหนึ่ง 
  ขอให้คณะกรรมการพิจารณาว่าต้องการปรับแก้ไขวิธีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่าย เป็นแบบเดียวกันหรือไม่ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ก าหนดอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบ 
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร และให้แบ่งงวดการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นภาคการศึกษา 

 

 ๔.๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก  
       มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

      ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
ข้อ ๓๓ ระบุให้มีประกาศว่าด้วยข้อก าหนดและข้ันตอนการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์   
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับดังกล่าว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  มอบคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  

       เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา  
๒.  ส่งข้อคิดเห็นมาที่งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา ภายในวนัที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓.  น า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก  
     มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอีกครั้ง 

 

 ๔.๘ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  
       มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

       ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
ข้อ ๓๓ ระบุให้มีประกาศว่าดว้ยข้อก าหนดและขั้นตอนการท าวิทยานิพนธห์รือดุษฎีนิพนธ์ กองบริการการศึกษา 



-๑๐- 

มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญา
โท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อให้ได้ มาตรฐาน และสอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  มอบคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
       เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา  

๒.  ส่งข้อคิดเห็นมาที่งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา ภายในวนัที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓.  น า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
     มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอีกครั้ง 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


