
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. นพ.ปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.ภัทราพร สร้อยทอง   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



-๒- 

 ๑๔. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๖. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.พรทิพย์ เย็นใจ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๙. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๐. ผศ.ดร.ภัทราวด ี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๑. ดร.บัลลังก์   เนืองแสง   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๒๒. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๓. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรเีดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ รายงานผลการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (BUU-GET) 

 

  สถาบันภาษาเสนอรายงานผลการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (BUU-GET) 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง  
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดการทดสอบรอบปกติ จ านวน ๖ ครั้ง ในรอบทุก ๆ สองเดือน และ 
จัดการทดสอบรอบพิเศษ จ านวน ๔ ครั้ง รวมทั้งหมดจ านวน ๑๐ ครั้ง ซึ่งสถาบันภาษาขอรายงานผล 
ในภาพรวมของการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (BUU-GET) แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การรับ 
สมัครสอบและผู้สมัครสอบ และส่วนที่ ๒ รายงานคะแนนผู้สอบ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันภาษาร่างก าหนดการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

(BUU-GET) โดยเพิ่มรอบสอบในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา และด าเนินการสอบถาม 
ความคิดเห็นจากทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 



-๔- 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ ของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรมีนิสิตประสงค์เข้าเรียนลดลง คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว  
โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๑๗ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
งานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ ของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรมีนิสิตประสงค์เข้าเรียนลดลง คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว  
โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   

๑. มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ศาสตร์ทางภาษาและวรรณกรรมเพ่ือประโยชน์ 
ทางวิชาการและสร้างสรรค์สังคม 

๒. มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาไทย วรรณกรรมไทย  
คติชนวิทยา ภาษาและวรรณกรรมอาเซียน เพ่ือน าผลการวิจัยมาจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการและประยุกต์ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม 

๔. มีความสามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และวางแผนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้ 
สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้าสถานการณ์และวัฒนธรรมกลุ่ม ทั้งในฐานะที่เป็นผู้น าและผู้ตาม 

๕. มีความสามารถคัดกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าซึ่งได้จากการสืบค้น 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน ามาสรุปและใช้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 



-๖- 

    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๑๘ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ไดเ้ห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน 
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
(มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับสถานภาพของหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping โดยระบุความรับผิดชอบหลัก 
 ตามแนวทางการก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

http://e-meeting.buu.ac.th/


-๗- 

 ๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๗ คน 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
(แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๗ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ไดเ้ห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
ขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) 
จ านวน ๗ คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๗ คน 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ ขอหารือ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  ตามทีค่ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาการขอหารือเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  



-๘- 

ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมีมติให้สามารถ 
รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์เข้าศึกษา 
ก่อนได้ โดยระบุประเภทนิสิต เป็น “นิสิตทดลองเรียน” และก าหนดให้นิสิตดังกล่าว ต้องยื่นผลการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ ก่อนสิ้นภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น 
  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว จึงขอหารือในประเด็นดังนี้ 

๑. กรณีท่ีรับนิสิตที่มีหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่มีผลการสอบ 
ภาษาอังกฤษ ขอให้นิสิตด าเนินการยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษภายหลังจากรายงานตัวเป็นนิสิตแล้ว ภายใน
ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา 

๒. การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สามารถรับสมัครบุคคลที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเข้ามาก่อนได้ และให้นิสิตด าเนินการยื่นผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ภายหลังจากรายงานตัวเป็นนิสิตแล้ว ภายในระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา 
  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว จึงขอหารือให้สามารถรับสมัครผู้เข้า 
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์เข้าศึกษาก่อนได้  
โดยระบุประเภทนิสิต เป็น “นิสิตทดลองเรียน” และก าหนดให้นิสิตดังกล่าว ต้องยื่นผลการทดสอบความรู้ 
ภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้สมัคร 

เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมตใิห้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพิจารณา 

ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑. กรณกีารรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถใช้ขอยกเว้นส าหรับเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ 
เช่นเดียวกับผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ได้หรือไม่ คือ สามารถรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์เข้าศึกษาก่อนได้ โดยระบุประเภทนิสิต เป็น  
“นิสิตทดลองเรียน” และก าหนดให้นิสิตดังกล่าว ต้องยื่นผลการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. กรณีผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ทีร่ับเข้ามาโดยไม่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ และระบุ 
ประเภทเป็น “นิสิตทดลองเรียน” เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ จะด าเนินการอย่างไร 



-๙- 

 ๔.๖ ขอหารือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันภาษาจัดสอบภาษาอังกฤษ 
  เป็นกรณีพิเศษ 
 

  ตามท่ีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัคร ให้ผู้สมัครมีโอกาส 
ในการสอบมากขึ้น นั้น วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจจึงขอความอนุเคราะห์สถาบันภาษาจัดสอบให้นิสิตที่ 
เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นกรณีพิเศษ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันภาษาจัดสอบภาษาอังกฤษ 
  เป็นกรณีพิเศษ 
 
มติ  สืบเนื่องจากวาระที่ ๑.๒ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  

(BUU-GET) และมีมติมอบให้สถาบันภาษาร่างก าหนดการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
(BUU-GET) โดยเพิ่มรอบสอบในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา และด าเนินการสอบถาม 
ความคิดเห็นจากทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
 ๔.๗ ขอหารือ เรื่อง ขออนุญาตตีพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก 
  ในประเทศจีน 
 

  ด้วยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา Mr.Wei Yanxiong (รหัสนิสิต ๕๗๘๑๐๑๘๓๘) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ซึ่งจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มีความประสงค์ขออนุญาตตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อ “กลองมโหระทึก: มรดกทางวัฒนธรรมกลุ่ม 
ประเทศลุ่มน้ าโขง” เพ่ือเผยแพร่ในประเทศจีนเป็นฉบับภาษาไทย อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่วน 
ให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ในประเทศจีนมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง 
วิชาการระหว่างไทย-จีนต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 
อนุญาตให้นิสิตรายดังกล่าว ตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อ “กลองมโหระทึก: มรดกทางวัฒนธรรม 
กลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง” เพ่ือเผยแพร่ในประเทศจีนต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือ เรื่อง ขออนุญาตตีพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  

ในประเทศจีน 
 
 
 



-๑๐- 

มติ  ที่ประชุมมีมติมอบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการดังนี้ 
๑. สอบถามวัตถุประสงค์ของการตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์กับนิสิตผู้ขออนุญาตดังกล่าว 

เป็นการตีพิมพ์เพ่ือจ าหน่ายหรือเพ่ือแจกจ่าย 
๒. สอบถามลักษณะของการตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์กับนิสิตผู้ขออนุญาตดังกล่าว 

เป็นการตีพิมพ์ในภาษาใด และมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาหรือไม่ อย่างไร 
๓. ฝ่ายวิชาการจะหารือกับกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา กรณีนิสิตระดับปริญญาเอก 

ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ในประเทศจีน ด้วยวัตถุประสงค์และลักษณะดังกล่าว  
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

 
 ๔.๘ ขอหารือ เรื่อง การอบรมจริยธรรมวิจัยก่อนลงทะเบียนท างานนิพนธ ์
  วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ 
ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ก าหนดไว้ว่า “นิสิตต้องเข้ารับการอบรม 
การใช้ระบบสารสนเทศของห้องสมุดและจริยธรรมวิจัย ก่อนลงทะเบียนท างานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ 
ดุษฎีนิพนธ์” นั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือที่ประชุมกรณีท่ีนิสิตผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยและได้รับ 
ประกาศนียบัตรจากสถาบันอ่ืน จะสามารถน ามาทดแทนการอบรมจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือ เรื่อง การอบรมจริยธรรมวิจัยก่อนลงทะเบียนท างานนิพนธ์ 
  วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. กรณีที่นิสิตผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยและได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันอื่น นั้น 
การพิจารณาน ามาทดแทนการอบรมจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน โดยให้พิจารณาถึงคุณภาพ 
และมาตรฐานของวิทยากรหรือสถาบันจัดอบรมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และขอให้ส่งหลักฐานดังกล่าวต่อกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาด้วย  

๒. ขอให้แจ้งฝ่ายส่งเสริมการวิจัย ให้ด าเนินการจัดอบรมจริยธรรมวิจัยส าหรับนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย 

 
 



-๑๑- 

 ๔.๙ ขอหารือ เรื่อง การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดม้ีมติให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์งดรับนิสิตในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาโท จ านวน ๗ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์ 

และสื่อสารมวลชน 
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 

การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
  ในการนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ขอรายงานจ านวนนิสิตคงค้างในระบบของหลักสูตร 
ระดับปริญญาโท ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิทยาลัยฯ ได้ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือก 
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เพิ่มเติม จ านวน ๑๓ อัตรา เลขที่ต าแหน่ง  
๙๑๒๑๐-๙๑๒๒๒ ท าให้สถานการณ์เรื่องอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตพัฒนาขึ้น นั้น  วิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติ 
การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๕๐ คน แยกตาม 
รายหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก จ านวน ๖๐ คน 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน ๑๕ คน 
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร จ านวน ๕๐ คน 
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ จ านวน ๒๕ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือ เรื่อง การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ด าเนินการจัดท าข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่มีคุณสมบัติสามารถควบคุมงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ได้ เทียบกับจ านวนนิสิต 

คงค้างของทุกหลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



-๑๒- 

 ๔.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นโยบายพัฒนาประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (EEC) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หลักสูตร 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
 

    โครงสร้างหลักสูตร 
 

    ระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๑๘ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์        ๓ หน่วยกิต 
 

    ระดับปริญญาเอก 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์      ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
 

http://e-meeting.buu.ac.th/


-๑๓- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ 
พิจารณาทบทวนปรับแยกเล่มหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 
 
 ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ล าดับที่ ๑ จาก นางรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์เป็น นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม เนื่องจากอาจารย์เกษียณ 
อายุการปฏิบัติงาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว.๓๒๓๕ เมื่อวันอังคารที่  
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
 
 



-๑๔- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๕๕  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ ขอหารือ เรื่อง แนวทางการก าหนดภาระงานสอนขั้นต่ าของคณาจารย์ 
  เพื่อส่งเสริมการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอข้อหารือ เรื่อง แนวทางการก าหนด 
ภาระงานสอนขั้นต่ าของคณาจารย์เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา กรณีท่ีอาจารย์ได้รับทุนวิจัย 
จากภายนอกในยอดเงินที่เหมาะสม ท าให้มีภาระงานวิจัยจ านวนมาก จะมีแนวทางในการปรับหรือก าหนด 
ภาระงานสอนขั้นต่ าของคณาจารย์ได้อย่างไร 
 
 
 



-๑๕- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. กรณกีารก าหนดภาระงานสอนขั้นต่ าของคณาจารย์ ควรให้ส่วนงานด าเนินการ 
เป็นประกาศของส่วนงานเองตามความเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 

๒. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)           (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 
 

(ผศ.นพ.ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


