
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   (แทน) ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภก.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. นางวรัญญา ชนะสงคราม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) 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 
 ๑๓. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 



-๒- 

 ๑๔. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๖. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   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. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๒. นางสาวเสาวนีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ดวงใจ  วัฒนสินธุ ์   คณะพยาบาลศาสตร ์
 ๒. ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา   คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล 
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คือ เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  
๑๐๖ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที ่๑๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒ การขอยกเลิกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล 
คือ เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  
๒ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที ่๑๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ วทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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มติ  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่รับทราบ 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ วทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
  ๔.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 

สุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี และจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งด้านโครงสร้างประชากร 
โดยเฉพาะวัยสูงอายุ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และอิทธิพลของ 
สื่อออนไลน์ที่ท าให้เกิดลักษณะของสังคมกลางอากาศ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของบุคคล โดยเฉพาะ
ด้านสุขภาพจิต กอปรกับจ านวนของพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชที่ยังมีไม่เพียงพอ จากความส าคัญดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้อง 
ต่อความต้องการของสังคมและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
    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 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต 

และจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
 
 



-๖- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต 
 และจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) แล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้ตรวจสอบเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยระบุปีการศึกษาที่เปิดสอน 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต 
  และจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ถูกต้อง 
 ๑.๒ ให้ปรับรหัสวิชาหลักท่ี ๗-๘ จาก “xxxxxx๕๙” เป็น “xxxxxx๖๐” 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ จากนายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ เป็น นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน 

เนื่องจากนายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ ลาปฏิบัติงานเพื่อไปท าวิจัยหลังปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๑ ปี ท าให้ต้องมีผู้ปฏิบัติงานแทนในต าแหน่ง 

และระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของ สกอ. ที่ระบุว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีระยะ 

เวลาในการปฏิบัติงานในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๙ เดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 แล้ว เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

  ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์

  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล ดงันี้ 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ล าดับที่ ๓ นางสาวนฤมล อินทรวิเชียร  
เป็น นางสาวปัทมา พอดี เนื่องจากมีการย้ายนางสาวนฤมล อินทรวิเชียร  
ไปเป็นประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๒. ขอเปลี่ยนข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ล าดับที่ ๒ จากเดิม อาจารย์ 
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากมีการปรับต าแหน่งทางวิชาการ  

  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 



-๘- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้ตรวจสอบชื่อ สมอ. ๐๘ โดยตัดค าว่า “คณะ” ที่ซ้ าออก 
 ๑.๒ ให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑  
  นายสุพรรณ กาญจนสุธรรม โดยระบุค าว่า “มหาวิทยาลัย” ให้ถูกต้อง 

  ๑.๓ ผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ระบุ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล 
   ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยบูรพา” 

๑.๔ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American 
 Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 
 และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
 และให้เรียงผลงานภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

  ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ล าดับที่ ๓ นางสาวนฤมล อินทรวิเชียร  
เป็น นางสาวปัทมา พอดี เนื่องจากมีการย้ายนางสาวนฤมล อินทรวิเชียร  
ไปเป็นประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๒. ขอเปลี่ยนข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ล าดับที่ ๒ จากเดิม อาจารย์ 
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากมีการปรับต าแหน่งทางวิชาการ  

  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 



-๙- 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้ตรวจสอบชื่อ สมอ. ๐๘ โดยตัดค าว่า “คณะ” ที่ซ้ าออก 

  ๑.๒ ผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ระบุ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล 
   ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยบูรพา” 

๑.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American 
 Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 
 และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
 และให้เรียงผลงานภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 

  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จากนายยอดยิ่ง  ธนทวี เป็น  นางสาววิไลลักษณ์  ค าลอย 
   เนื่องจากนายยอดยิ่ง  ธนทวี ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 
  ล าดับที่ ๓ จากนายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง เป็น  นางสาวศิริญญา  โชคชัยวรรัตน์ 
   เนื่องจากนายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 แล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ ข้อ ๓ ปีการศึกษาที่เริ่มใช้ ให้ปรับเป็น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American 
 Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 
 และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
 และให้เรียงผลงานภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ ทบทวน ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีมติก าหนดให้ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมี 
ผลการสอบภาษาอังกฤษ BUU-GET, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP  ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสุดท้าย 
ของการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 

 
ประเภทแบบทดสอบ 

หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ 

หลักสูตรนานาชาต ิ
ป.โท และ ป.บัณฑิต

ชั้นสงู (คะแนน) 
ป.เอก 

(คะแนน) 
ป.โท และ ป.บัณฑิต

ชั้นสงู (คะแนน) 
ป.เอก 

(คะแนน) 

๑. BUU-GET 
๒.TOEFL (Internet-based)  
๓. IELTS  
๔. CU-TEP 

Band ๒ ขึ้นไป 
๔๕ ขึ้นไป 
๕.๐ ขึ้นไป 
๖๐ ขึ้นไป 

Band ๓ 
๖๑ ขึ้นไป 
๕.๕ ขึ้นไป 
๖๕ ขึ้นไป 

Band ๒ ขึ้นไป 
๖๑ ขึ้นไป 
๕.๕ ขึ้นไป 
๖๕ ขึ้นไป 

Band ๓ 
๗๐ ขึ้นไป 
๖.๐ ขึ้นไป 
๗๐ ขึ้นไป 

 

  เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอเรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวน 
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษส าหรับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๒๐๖/ ๑๑๒๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากเกณฑ์ 



-๑๑- 

ดังกล่าวมีระดับคะแนนที่สูงมากและสูงกว่าสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่มีผู้สมัคร 
เข้าเรียนและไม่มีนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอเรื่องทบทวน ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรด 
พิจารณาก าหนดเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสมต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาทบทวน ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ 
  ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาทบทวน ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ 
 ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  
 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.๑ ข้อ ๒ ปรับเนื้อหาเป็น “ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป” 
 ๑.๒ ข้อ ๔ ปรับเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
  เป็นดังนี้ 

ประเภท
แบบทดสอบ 

ระดับปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

(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 

 

 ๑.๓ ให้หารือในสภาวิชาการ กรณีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
  หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องสอบวัดระดับ 
  ภาษาอังกฤษหรือไม่ 
 ๑.๔ ข้อ ๕ ปรับเนื้อหาเป็น “ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนสอบภาษาภาษาอังกฤษ 
  ไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อ ๔ อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ แต่ต้องไม่ต่่ากว่า 
  เกณฑ์ดังนี้ BUU-GET ไม่ต่่ากว่า ๔๐ คะแนน หรือ TOEFL iBT ไม่ต่่ากว่า ๓๒ 

คะแนน หรือ TOEFL pBT ไม่ต่่ากว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่่ากว่า ๔.๐  
  คะแนน หรือ CU-TEP ไม่ต่่ากว่า ๓๐ คะแนน โดยให้ด่าเนินการ ดังนี้ 



-๑๒- 

  (๑) ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๑ รายวิชา  
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก่าหนด 
  (๒) ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องสอบวัดระดับความสามารถ 
  ภาษาอังกฤษ ก่อนส่าเร็จการศึกษา (Exit Examination) ให้ผ่านตามเกณฑ์ข้อ ๔” 
 ๑.๕ ข้อ ๗ ปรับล าดับเป็นข้อ ๖ และปรับเนื้อหาเป็น “ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือ 
  มีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเสนออธิการบดี 
  วินิจฉัยสั่งการ” 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาใช้เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ  
  ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมิยกเว้นข้อ ๕.๒  
  กับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 
  (หลักสูตรนานาชาติ) ที่คณะด าเนินการรับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเกณฑก์ารสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
และมีมติก่าหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส่าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาต่างประเทศ ส่าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีแนวทางและข้อยกเว้นดังนี้ 
 ๑. ส่าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ส่าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้งดใช้ข้อ ๕.๒   
 ๒. กรณีท่ีส่วนงานด่าเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว  
  นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศดังกล่าว  
  ก่อนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

๓. แจ้งให้ทุกส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทราบ 
 

  เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในขณะที่มติดังกล่าวข้างต้น แจ้งมาภายหลัง นั้น  คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอความอนุเคราะห์ 
ที่ประชุมพิจารณาใช้เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมิยกเว้นข้อ ๕.๒ กับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) ที่คณะด าเนินการรบัสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๑๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอความอนุเคราะห์พิจารณาใช้เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ  
  ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมิยกเว้นข้อ ๕.๒ กับนิสิตหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่คณะด าเนินการ 
รับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะพยาบาลศาสตร์สามารถใช้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เรื่อง เกณฑ์ การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมิยกเว้นข้อ ๕.๒ กับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่คณะด าเนินการรับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ เพ่ือเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับก าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๐ วันพุธที่  ๑๑   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาต่อจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 

๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗/๒๕๖๐ วันพุธที ่ ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๑๔- 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

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


