
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ผศ.พัชนี  นนทศกัดิ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์  สายฟ้า   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๙. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 ๑๓. รศ.ภรดี  พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๘. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๐. อาจารย์ปิยธิดา บุษดาค า   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๒. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๓. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๔. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๕. นางสาวเสาวนีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๖. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๘. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๒. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.ยุน ี พงศ์จตุรวิทย์   คณะพยาบาลศาสตร ์
 ๒. รศ.ดร.พรนภา หอมสินธุ์   คณะพยาบาลศาสตร ์
 ๓. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

  ด้วยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๒ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน และได้ออก 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้ลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

   ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๑ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๓. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 
  ระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๔. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๕. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 
  สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๖. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน  
  และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๗. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้  
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้อง 
  ท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๘. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ 
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๙. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา  
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๑๐. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๑๑. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
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 ฝ่ายเลขานุการจึงได้แจ้งเวียนไปทุกส่วนงานเพ่ือให้ส่วนงานพิจารณา ร่าง ประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๑ ฉบับ ซึ่งจากผลการพิจารณามีส่วนงานที่ขอเสนอปรับแก้  
ร่าง ประกาศฯ ดังนี้ 
 ๑. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๓. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 จึงขอหารือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการปรับแก้ ร่าง ประกาศฯ ดังกล่าว 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเสนอปรับแก้ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้ปรับแก้ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๔ ปรับเนื้อหาจาก “ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการสอบ 
   ภาษาอังกฤษ…” เป็น “ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีผลการสอบ 
   ภาษาอังกฤษ…” 
  ๑.๒ ข้อ ๔ ปรับชื่อผลการสอบภาษาอังกฤษ BUU-Test เป็น “BUU-GET” 
   และให้เพ่ิมหมายเหตุใต้ตาราง แสดงช่วงคะแนนสอบ BUU-GET ในแต่ละ Band 
  ๑.๓ มอบให้สถาบันภาษาพิจารณาทบทวนผลการสอบ TOEFL iBT, IELTS  
   และ BUU-GET ให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ กรณีผู้สมัครเป็น Native English Speaker ให้ยกเว้นการสอบวัดระดับ 
   ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๒. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ 
  ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้ปรับแก้ดังนี้ 
  ๒.๑ ข้อ ๕ ปรับเนื้อหาจาก “ขั้นตอนการท างานนิพนธ์ มีดังนี้” เป็น “การท า 
   งานนิพนธ์ ให้มีการด าเนินการดังนี้” 
  ๒.๒ ข้อ ๕ ให้เพ่ิมข้ันตอนการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
 ๓. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้ปรับแก้ดังนี้ 
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  ๓.๑ ข้อ ๓ เพ่ิมเนื้อหาเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย หมายความว่า 
   ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน 
   ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ 
   เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 
   คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ๓.๒ ข้อ ๓ ตัดเนื้อหา “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ หมายความว่า  
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่คณะแต่งตั้ง” ออก 
  ๓.๓ ข้อ ๔ ปรับเนื้อหาจาก “ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ มีดังนี้” เป็น “การท า 
   วิทยานิพนธ์ ให้มีการด าเนินการดังนี้” 
  ๓.๔ ข้อ ๕ ให้เพ่ิมหมายเหตุ “กรณีนิสิตแผน ก แบบ ก ๑ ให้ด าเนินการเข้ารับ 
   การอบรมที่เก่ียวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ ควบคู่กับการลงทะเบียนเรียน 
   วิทยานิพนธ์” 
  ๓.๕ ขอให้จัดท าแบบฟอร์มประกอบการด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
   ระดับปริญญาโท 

๔. ที่ประชุมเสนอให้มีการปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๒) (ง) และ (จ) โดยยกเว้นส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อน 
 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี รวมทั้งยังเป็นการปรับปรุงหลักสูตร ฯ เพื่อให้สอดคล้อง 
ต่อ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการ 
ผดุงครรภ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีแนวนโยบายปรับเปลี่ยนหน่วยกิตของรายวิชา 
ทฤษฏีและปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กข้ึน เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม แนวโน้มของวิชาชีพ และนโยบาย 
การศึกษาของประเทศด้วย  
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    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  วิชาแกน     ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะสาขา   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยในหมวดที่ ๕ ข้อ ๓ เกณฑ์การส าเร็จ 
  การศึกษาตามหลักสูตร ให้ระบุเพิ่มว่า “ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
  เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตาม 
มาตรฐานการจัดการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลขององค์กรวิชาชีพและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ ๕ ปี เพื่อการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ 
ความสามารถระดับสูงในสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  ให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ สามารถ 
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและประยุกต์ความรู้ใหม่ในการพัฒนางานและสังคม อย่างมีคุณธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ อันน าไปสู่การพยาบาลสู่ความเป็นผู้มีความรู้ความช านาญการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ต่อไป 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๓ หน่วยกิต 
   - วิชาแกน    ๙ หน่วยกิต 
   - วิชาเฉพาะ  ๑๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 

เวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยในหมวดที่ ๕ ข้อ ๓ เกณฑ์การส าเร็จ 
  การศึกษาตามหลักสูตร ให้ระบุเพิ่มว่า “ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
  เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม”  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
  ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ เนื่องจากเห็นควรให้มีการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

การศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่ายรายเทอม 
 
 



-๑๐- 

 ๔.๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
  เพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๑) และ (๒) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบ 
ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส าเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  

เพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับชื่อประกาศเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบ 
   ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ๑.๒ ขอให้เพ่ิมข้อ ๓ เป็น “ให้มหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัยจัดท าโครงการ 
   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง 
   เพ่ือให้มหาบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพามีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
   ในระดับท่ีใช้งานได้” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 ๓. ที่ประชุมเสนอให้มีการปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๒) จาก “การส าเร็จการศึกษาระดับ 
  ปริญญาโทต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย” เป็น  
  “การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัย” 
 
 
 



-๑๑- 

 ๔.๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๔) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ 
ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 

ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๓ เพ่ิมเนื้อหาเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย หมายความว่า 
   ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน 
   ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ 
   เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 
   คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ๑.๒ ข้อ ๔ ปรับเนื้อหาจาก “ขั้นตอนการท าดุษฎีนิพนธ์ มีดังนี้” เป็น “การท า 
   ดุษฎีนิพนธ์ ให้มีการด าเนินการดังนี้” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 



-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
                  (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
         ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


