
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม 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. ผศ.ดร.โสรัตน ์ วงศ์สุทธิธรรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.ภัทราพร สร้อยทอง   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) 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. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) 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. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๒๒. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๓. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๔. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    กรรมการและเลขานุการ  
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๕. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๗. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๘. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๙. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)     
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

  ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้เสนอเรื่อง ขอหารือเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเงื่อนไข 
คือ ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๑/๒๕๖๐ เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถยื่นผลการสอบได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. ให้ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยก าหนด 
ประเภทนิสิตให้ชัดเจนว่า “ประเภททดลองเรียน โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๑/๒๕๖๐ เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนสิ้นภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐” ทั้งนี้  
เพ่ือให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาสามารถคัดแยกนิสิตที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดได้ 
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

๓. มอบหมายสถาบันภาษาจัดสอบให้นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นกรณีพิเศษ (เดือนสิงหาคม จ านวน ๑ ครั้ง และเดือนกันยายน จ านวน ๑ ครั้ง) โดยประสานงานกับ 
ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนเพื่อด าเนินการจัดกลุ่มสอบเป็นการเฉพาะ แล้วรายงานผลพร้อมเสนอแนะ 
แนวทางในการแก้ปัญหา เช่น อาจจัดให้มีการอบรมเพ่ือเตรียมตัวก่อนสอบอีกครั้งในเดือนตุลาคม ฯลฯ 
หากผลปรากฏว่านิสิตยังสอบไม่ผ่าน ให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณา 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ ขอหารือเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อส าเร็จการศึกษาของนิสิต 
  ระดับปริญญาเอก  
 

  ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาข้อหารือเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๒ โดยตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๓) (ข) ก าหนดว่าผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์  
ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงที่ประชุมมีมติให้น าไปหารือในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต่อไป 
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับ 
ปริญญาเอก เพ่ือปรับแก้ประกาศฯ ต่อไป   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อส าเร็จการศึกษา 
 ของนิสิตระดับปริญญาเอก 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ขอให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาการปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประกอบด้วยบุคคลตามรายชื่อดังนี้ 
(๑) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(๒) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 



-๕- 

(๓) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
(๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
(๕) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
(๖) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(๗) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒. เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอีกครั้ง เมื่อปรับแก้ประกาศฯ  
 ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)           (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผศ.นพ.ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


