
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป�นสถาบันอุดมศึกษาแห�งแรกของ
ประเทศไทยท่ีต้ังอยู�ในส�วนภูมิภาค เร่ิมก�อตั้งเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ต�อมาได�รับการยกฐานะ
เป�นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ยกฐานะข้ึนเป�น
มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ีอวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 และเปล่ียนสถานภาพเป�นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ  เม่ือวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2551
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ประวัติความเป�นมา

ในป� พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการได�จัดตั้งโรงเรียนฝ�กหัดครูช้ันสูงข้ึนท่ีซอยประสานมิตร อําเภอพระโขนง
จังหวัดพระนคร ต�อมาในป� พ.ศ. 2497 ได�รับการยกฐานะเป�นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ช่ือว�า วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร และได�ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห�ง ได�แก� วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ต้ังอยู�ที่
จังหวัดพระนคร และวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ต้ังอยู�ที่จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได�รับการยกฐานะเป�น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และโอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึงมีฐานะเป�นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
ต�อมาได�เปล่ียนช่ือเป�น มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ีอวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

มหาวิทยาลัยบูรพาได�รับการพัฒนาอย�างต�อเน่ืองทั้งด�านกายภาพ บุคลากร และการพัฒนาระบบบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหน�วยงานใหม�เพิ่มข้ึนและมีการขยายงานโดยในป� พ.ศ. 2539 ได�จัดตั้งวิทยาเขตจันทบุรี
และในป� พ.ศ. 2540 ได�จัดตั้งวิทยาเขตสระแก�ว มหาวิทยาลัยบูรพาเป�นมหาวิทยาลัยสมบูรณ�แบบผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด�านสังคมศาสตร� ด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพ และด�านวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี
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ตราสัญลักษณ� 

เป�นวงกลมซ�อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู�ตรงกลาง 
ล�อมรอบด�วยกนกเปลวเพลิง ด�านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก 
ด�านล�างของเลข ๙ เป�นเส�นโค�งสามเส�นวงกลมนอก
เบ้ืองบนมีคําว�า “สุโข ปฺญาปฏิลาโภ” 
เบ้ืองล�างมีคําว�า “มหาวิทยาลัยบูรพา”

สีประจํามหาวิทยาลัย สีเทา-ทอง

สีเทา เป�นสีของสมอง หมายถึง ความเจริญทางสติป�ญญา
สีทอง หมายถึง คุณธรรม
สีเทา-ทอง หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา
 เป�นผู�กอปรด�านสติป�ญญาและมีคุณธรรม

 ต�นไม�ประจํามหาวิทยาลัย ต�นมะพร�าว

ปรัชญา สร�างเสริมป�ญญา ใฝ�หาความรู� 
  คู�คุณธรรม ช้ีนําสังคม

คําขวัญ สุโข ปฺญาปฏิลาโภ
  ความได�ป�ญญา ให�เกิดสุข

วิสัยทัศน� ขุมป�ญญาตะวันออกเพื่ออนาคต
  ของแผ�นดิน 
  Wisdom of the East for 
  the Future of the Nation
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การเกิดใหม�ของบัณฑิตวิทยาลัย
ต�อมาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได�จัดตั้งข้ึนมาใหม� ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม 135 ตอน
พิเศษ 11ง หน�า 55 วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การจัดตั้งส�วนงาน ภาระหน�าท่ีของส�วนงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ให�มีหน�าท่ี
รับผิดชอบเป�นหน�วยงานกลางในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุมกํากับ พัฒนา ส�งเสริม
สนับสนุน และบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให�การจัดการ
ศึกษาเป�นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ

ป�จจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะส�วนงานท่ีมีหน�าท่ีกํากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต�องเผชิญกับ
ความท�าทายสําคัญคือ การเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว โดยท่ีผู�เรียนระดับบัณฑิตศึกษาลดลงและให�ความสนใจ
กับใบปริญญาน�อยลง แต�อย�างไรก็ดี ยังมีความท�าทายอ่ืน โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออก สําหรับการพัฒนา
นวัตกรรมใหม� และการวิจัยท่ีเป�นการขับเคล่ือนนโยบาย Thailand 4.0 และ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� เพื่อ
ปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจเดิมไปสู�ระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด�วยนวัตกรรมโดยใช�ยุทธศาสตร�การกําหนดเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมท้ัง แผนอุดมศึกษา 20 ป� ที่ระบุบทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา

สถานท่ีต้ัง ช้ัน 7 อาคาร 50 ป� มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย�ประยูร จินดาประดิษฐ�) 
 เลขท่ี 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
 หมายเลขโทรศัพท�  038-102700 ต�อ 701, 705, 707, 06-5853-8270  
 Website: http://grd.buu.ac.th   E-mail: grd.buu@go.buu.ac.th 
 Facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา (Graduate School, Burapha University)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
Graduate School, Burapha University

ความเป�นมา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มีสถานภาพเป�นส�วนงานหน่ึง
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เป�ดดําเนินการ เม่ือป� พ.ศ. 2526 และ
ยุบ ในป� พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลาดําเนินการ 15 ป� เพื่อออกนอก
ระบบเป�นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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ยุทธศาสตร� และกลยุทธ�

   ยุทธศาสตร�ที่ การกํากับ สนับสนุน และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ�ที่ 1.1 การกํากับ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร

  ให�เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐาน
กลยุทธ�ที่ 1.2 การกํากับ ติดตาม และยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติอาจารย� 

  ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย�ประจําหลักสูตร
กลยุทธ�ที่ 1.3 การสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน�วยงานอ่ืน

   ยุทธศาสตร�ที่ การสนับสนุน ส�งเสริมสมรรถนะด�านการทําวิจัยและพัฒนา Soft Skills 
 ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ�ที่ 2.1 การส�งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ�ที่ 2.2 การส�งเสริมและพัฒนา soft skill ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ�ที่ 2.3 การส�งเสริมและสนับสนุนให�นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได�รับทุนหรือรางวัล 

  ที่เก่ียวข�องกับการดําเนินงานดุษฎีนิพนธ�/วิทยานิพนธ�/งานนิพนธ�

   ยุทธศาสตร�ท่ี การบริหารด�วยหลักธรรมาภิบาลและการจัดการองค�กรสู�ความเป�นเลิศ
กลยุทธ�ที่ 3.1 การบริหารองค�กรด�วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ�ที่ 3.2 การบริหารจัดการองค�กรสู�ความเป�นเลิศ
กลยุทธ�ที่ 3.3 การพัฒนาและส�งเสริมการส่ือสารองค�กร

สีประจําบัณฑิตวิทยาลัย   สีน้ําเงิน (Ocean Blue) 
เป�นสีแห�งท�องทะเล อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ�ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เฉกเช�นความอุดมสมบูรณ�
ของทรัพยากรบัณฑิตศึกษาท้ังป�ญญาและความรู�
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วิสัยทัศน�  มุ�งสู�ความเป�นเลิศในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 
 Strive to Excellence in Management of Graduate Education

พันธกิจ พัฒนา ประสานงาน ติดตาม กํากับ และสนับสนุนสาขาวิชาต�างๆ  มีอาจารย�และหลักสูตร
 ที่ได�มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพและตอบสนองต�อการ  
 เปล่ียนแปลงของโลก

ค�านิยม  เป�นเลิศมาตรฐาน ผสานความร�วมมือ ยึดถือคุณธรรม ก�าวนําบริการ
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กิจกรรม 
การบรรยายพิเศษ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู�ตําบล สร�างรากแก�วให�ประเทศ)”
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย� ดร.แพทย�หญิงพัชรีย� เลิศฤทธิ์ ประธานท่ีประชุมคณะผู�บริหารบัณฑิต
ศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) และ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล ได�เรียนเชิญ ศาสตราจารย� ดร.นายแพทย�สิริฤกษ� ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร�
วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษในหัวข�อ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู�ตําบลสร�างรากแก�วให�ประเทศ)” เป�นการบรรยายพิเศษออนไลน�ผ�านระบบ Zoom Meeting ให�
แก�คณะผู�บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชน 
ซ่ึงมีผู�ลงทะเบียนเข�าร�วมฟังการบรรยาย 53 คน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม ได�กล�าวถึงวัตถุประสงค�โครงการ กิจกรรมสําคัญ
ของโครงการ และแผนการดําเนินโครงการ โดยสรุปคือ โครงการน้ีมีวัตถุประสงค�สําคัญท่ีจะใช�การอุดมศึกษาเป�น
กลไกในการพัฒนาประเทศ ให�มหาวิทยาลัย 1 แห�งออกไปทํางานร�วมกับตําบล 1 ตําบล เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมแบบบูรณาการ พัฒนาประเทศตามป�ญหาและความต�องการของชุมชน (U2T) ให�เกิดการจ�างงานประชาชน
ทั่วไป บัณฑิตใหม�และนักศึกษาให�มีงานทําและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน และเกิดการพัฒนาทักษะ 4 ด�าน คือ ทักษะ
ด�านการเงิน (Financial Literacy) ทักษะด�านดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะด�านภาษาอังกฤษ (Language 
Literacy) และทักษะด�านสังคม (Social Literacy) ศึกษาเพ่ิมเติมได�ที่ https://u2t.ac.th/

ช�วงท�ายของการบรรยาย ปลัดทระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรมได�กล�าวให�ความม่ันใจ
แก�สมาชิก ทคบร. ว�า กระทรวงฯ ยินดีให�การสนับสนุนและส�งเสริมขับเคล่ือนการทํางานของทุกสถาบันการศึกษา
เพื่อตอบโจทย�ของประเทศและยินดีที่จะประสานกับท่ีประชุม ทคบร. ต�อไป
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ คร้ังท่ี 52
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ คร้ังท่ี 
52 (The 52nd National Graduate Research Conference) ออนไลน�ผ�านระบบ Google Meet ณ สํานัก
คอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันศุกร�ที่ 28 พฤษภาคม 2564  โดย รองศาสตราจารย� ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา กล�าวรายงานการจัดการประชุม รองศาสตราจารย� ดร.วัชรินทร�
กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล�าวเป�ดการประชุม และ ศาสตราจารย� ดร. แพทย�หญิงพัชรีย� เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประธานท่ีประชุมคณะผู�บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของ
รัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) กล�าวต�อนรับสมาชิก ทคบร. และผู�เข�าร�วมประชุมวิชาการเสนอผล
งานฯ ในการน้ีได�รับเกียรติจาก แพทย�หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค� ผู�อํานวยการศูนย�จิตรักษ� โรงพยาบาลกรุงเทพ 
บรรยายพิเศษ ในหัวข�อ “Disruption vs. Innovation: What is the future for graduate education?”

การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ คร้ังท่ี 52 เป�นการนําเสนอผลงานวิจัยแบบ
Virtual Online Conference มีผู�เข�าร�วมโครงการท้ังส้ิน 212 คน มีผู�นําเสนอผลงานวิจัย 180 เร่ือง นอกจาก
จะมีผู�เข�าร�วมประชุมผ�าน Google Meet แล�ว ยังมีการถ�ายทอดสดการประชุมวิชาการทาง Youtube Channel
Graduate School Burapha University ด�วย ผู�ที่สนใจยังสามารถดาวน�โหลด e-proceeding และรับชมการ
นําเสนอผลงานวิจัยย�อนหลังได�ที่ http://52ngrc.buu.ac.th/
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การประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู�บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) คร้ังท่ี 1/2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� เจ�าภาพจัดการประชุมสามัญท่ีประชุมคณะผู�บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2564 ได�จัดการบรรยายพิเศษช�วง
เวลา 9.15-12.00 น. ก�อนการประชุม เป�นการบรรยาย 3 หัวข�อ ในเร่ืองเก่ียวกับการจัดหลักสูตรออนไลน�ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� เพ่ือตอบโจทย�ของคนรุ�นใหม�ที่ต�องการเรียนตามศักยภาพความพร�อมเพ่ือพัฒนา
ทักษะอนาคต โดยมีหัวข�อการบรรยายดังน้ี
- การพัฒนาหลักสูตร TUXSA Online Master’s Degree เพื่อตอบโจทย�ผู�เรียนยุคใหม� โดย รองศาสตราจารย�
  ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน� รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
- Future of Postgraduate Education โดย Senior Executive, Coursera, Inc.
- Internationalization Graduate Programs : A case study from Thammasat Business School 
 โดย ศาสตราจารย� ดร.รุธิร� พนมยงค� คณบดีคณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
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สรุปสาระสําคัญการประชุมสามัญ
ที่ประชุมคณะผู�บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.)

คร้ังท่ี 1/2564  วันท่ี 4 มีนาคม 2564
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� เป�นเจ�าภาพการประชุม)

การจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู�บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
(ทคบร.) คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน�ผ�านระบบ Zoom Meeting ซ่ึง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�เป�นเจ�าภาพจัดการประชุม  ศาสตราจารย� ดร. แพทย�หญิงพัชรีย� เลิศฤทธิ์ เป�นประธาน
ในท่ีประชุม โดยในภาคเช�ามีการบรรยายพิเศษเก่ียวกับการจัดหลักสูตรออนไลน�ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
เพื่อตอบโจทย�ของคนรุ�นใหม�ที่ต�องการเรียนตามศักยภาพความพร�อมเพื่อพัฒนาทักษะอนาคต

ที่ประชุมได�มีการแจ�งข�าวสารและหารือประเด็นต�างๆ ดังน้ี

1.  ข�าวสาร ทคบร. ป�ที่ 20 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 

 ได�จัดทําเป�นฉบับอิเล็กทรอนิกส� และนําข้ึนเผยแพร�ทางเว็บไซต� ทคบร. ผู�สนใจสามารถดูรายละเอียดได�ที่ 
URL: https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/download/CGAU-2021-vol1.pdf  

2. ปฏิทินการประชุมสามัญ ทคบร. และการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  แห�งชาติ  

   ป� 2564       การประชุมสามัญ ทคบร.   การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
  คร้ังท่ี วัน/เดือน สถาบันเจ�าภาพ คร้ังท่ี วัน/เดือน สถาบันเจ�าภาพ
 1/2564 4 มีนาคม ม.ธรรมศาสตร�   
 2/2564 เดิม 28 พฤษภาคม ม.บูรพา  52 28 พฤษภาคม ม.บูรพา (ทคบร.)
  เปล่ียนเป�น 25 มิถุนายน
 3/2564 29 ตุลาคม ม.มหาสารคาม   
 4/2564 2-3 ธันวาคม ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  53 ธันวาคม มรภ.เชียงใหม� (สคบท.)

   ป� 2565       การประชุมสามัญ ทคบร.   การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
  คร้ังท่ี วัน/เดือน สถาบันเจ�าภาพ คร้ังท่ี วัน/เดือน สถาบันเจ�าภาพ
 1/2565 มีนาคม     
 2/2565 มิถุนายน     54 มิถุนายน ทคบร.
 3/2565 ตุลาคม     
 4/2565 ธันวาคม ม.มหิดล   55 ธันวาคม สคบท.
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3.  การเช่ือมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว�างสถาบันสมาชิก ทคบร.

 การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตให�มีความเช่ือมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระหว�างสถาบันสมาชิก ทคบร. เน่ืองจากทุกสถาบันใช�เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเดียวกัน
ด�วยการเป�ดโอกาสให�นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเรียนข�ามมหาวิทยาลัยได�ตามความต�องการ และ
รายวิชาท่ีเรียนข�ามมหาวิทยาลัย สามารถปรากฏใน Transcript โดยระบุว�ารายวิชาดังกล�าวเรียนมาจาก
มหาวิทยาลัยใด ซ่ึงการดําเนินการดังกล�าวอาจรวมถึงรายวิชาประเภท upskill และ reskill ที่เป�ดให�บุคคล
ทั่วไปเข�าเรียนได�ด�วย 

   
4.  การปรับ website และการสร�างฐานข�อมูลหลักสูตรและรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 การปรับ website และการสร�างฐานข�อมูลหลักสูตรและรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันสมาชิก ทคบร. 
 เพ่ือรองรับการบริหารจัดการการศึกษาร�วมกันของสถาบันสมาชิก โดยให� website ของ ทคบร. เป�นแหล�ง

ข�อมูลพื้นฐานด�านบัณฑิตศึกษา และเป�นท่ีรวบรวมข�อมูลการเป�ดอบรม upskill และ reskill ข�อมูลรายวิชา
ที่เป�ดให�นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข�ามสถาบันตาม MOU รวมท้ังข�อมูลท่ัวไปในการสมัครเข�าศึกษาของแต�ละ
สถาบัน สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ�มบุคคลท่ัวไป 

สํานักงานเลขานุการ

ที่ประชุมคณะผู�บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ (ทคบร.)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170
E-mail: cgau.gradmu@gmail.com
โทรศัพท�.  024414125 ต�อ 501
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/

กองบรรณาธิการ 

ข�าวสารท่ีประชุมคณะผู�บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ (ทคบร.)

บรรณาธิการ:   ผศ.ธนดล ปริตรานันท�
กองบรรณาธิการ:
 รศ.ดร.บุณยฤทธ์ิ ป�ญญาภิญโญผล
 ศรีเรือน โกศัลวัฒน�
 ธัญวลัย สิริไพโรจน�
 ลลิตา อดุลย�กิตติไพศาล
ออกแบบ/จัดรูปเล�ม:   ชลญภัสส� แสงเสน


