-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๑๕๖๑
วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
2. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. รศ.ดร.บัณฑิต
ฑิพากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
3. รศ.ดร.เรณา
พงษ์เรืองพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ดร.สมศักดิ์
ลิลา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
5. รศ.ดร.ประทุม
ม่วงมี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. ดร.บุญรอด
บุญเกิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. รศ.เทพศักดิ์
ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
8. ผศ.ดร.เชษฐ์
ศิริสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
9. ดร.บัลลังก์
เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
10. ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
11. ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
12. รศ.ดร.วรรณี
เดียวอิศเรศ
(แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
13. ดร.วรานุรินทร์
ยิสารคุณ
(แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ประธานกรรมการ
(แทน) รองประธานกรรมการ
(แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ

-2 14. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
15. ผศ.ดร.สมถวิล
จริตควร
กรรมการและเลขานุการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
16. นางสุภรัติ
สุขวิสุทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17. นางสาวจารุดา
เต็มโชค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเทศสัมพันธ์
เริ่มประชุมเวลา ........10.00...... น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ การจัดตั้งส่วนงาน การแต่งตั้งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วน
งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๓๑) ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางในการวางแผน อานวยการ
ประสานงาน ติดตาม ควบคุมกากับ พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน และบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ และมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ม่วงมี เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล จริตควร ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑ - ๓ )
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดาเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อให้การเริ่มต้นขับเคลื่อนภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดาเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๑) สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๗ อาคาร ๕๐ ปี
ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร จินดาประดิษฐ์ โดยได้รับการยกเว้นค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคเป็นระยะเวลา ๓ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

-3 ๒) การยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัยในเบื้องต้น
โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๓ คน และ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ๑ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑ จานวน ๑ คน
๓) อนุมัติกรอบอัตรากาลังระดับปริญญาตรีซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ของส่วนงาน จานวน ๒
อัตรา เงินเดือนอัตราละ ๒๑,๐๐๐ บาท
๔) ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๕) กองคลังและทรัพย์สิน อนุญาตให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ จานวน ๘
เครื่องที่มีประจาอยู่แล้วที่ชั้น ๗ อาคาร ๕๐ ปีฯ
๖) กองอาคารสถานที่ อนุญาตให้ใช้โต๊ะและเก้าอี้สาหรับห้องทางานและห้องประชุม
(เอกสารแนบหมายเลข ๔ – ๖)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อให้การวางนโยบาย ทิศทางของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการบริหาร
จัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
เป้าประสงค์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขึ้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๗)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ สรุปข้อมูลนิสิตปัจจุบันและแผนการรับเข้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
เพื่อให้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับจานวนนิสิตปัจจุบันและแผนการรับเข้านิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
วางแผนในอนาคต บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้คณะ/วิทยาลัย ยืนยันข้อมูล
แล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอนาเสนอข้อมูลจานวนนิสิตปัจจุบันและแผนการรับเข้านิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๘)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๖๑
1. นิสิตระดับปริญญาโท 4,๐๘๔ คน นิสิตระดับปริญญาเอก ๑,๒๔๙ คน

-4 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 72 หลักสูตร (๑๘ คณะ) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 41
หลักสูตร (๑๙ คณะ)
3. แก้ไขข้อมูลแผนการรับนิสิตของคณะสหเวชศาสตร์ ในปี 2561 – 2563 จากจานวน
ปีละ 50 คน เป็นปีละ 5 คน
๑.๕ ข้อมูลหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้งดรับนิสิตเข้าศึกษาและหลักสูตรที่คณะ/วิทยาลัย
ของดรับนิสิตเข้าศึกษา
เนื่องจากมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้งดรับ ๑๒ หลักสูตรและมี
หลักสูตรที่คณะ/วิทยาลัยเสนอของดรับเองโดยขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ๑๑ หลักสูตร จานวนทั้งสิ้น
๒๓ หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๙)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
๓.๑ แจ้งมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา คราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ
วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานั้น และได้มีการแจ้งมติ ดังนี้
1) แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทางานนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2) การดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
(เอกสารแนบหมายเลข ๑๐)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ ๑. แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทางานนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประชุมมีมติให้เสนอเพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
2. การดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา นาเข้าพิจารณาในวาระที่ ๔.๒
3. ข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยดูแลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ประชุมมีมติให้เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
4. ให้คณบดีที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติให้เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

-5 วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ ได้มีการพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๒ และที่ประชุมได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยทาตาราง
เปรียบเทียบข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
สกอ. และมหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๒ (ร่าง) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางในการวางแผน
อานวยการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุมกากับ พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน และบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพานั้น ในการนี้ เพื่อให้บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบัณฑิต
วิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑๒)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อความในข้อ ๖ งานอะไร ใครทา (บัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะ/วิทยาลัย) ดังนี้
1. ข้อ 6.5 สังกัดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขโดยเพิ่มจานวนข้อเป็น
ภาระงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ให้คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนภาระงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ
2. ข้อ 6.14 การพิจารณากลั่นกรองจริยธรรมการวิจัยการทาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ โดย
คณะ/วิทยาลัยมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยและส่งผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
3. ข้อ 6.16 แก้ไขข้อความจาก “เสนอรายชื่อ “ว่าที”่ มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตที่จะ
สาเร็จการศึกษาประจาปีต่อบัณฑิตวิทยาลัย” เป็น “เสนอรายชื่อนิสิตที่จะสาเร็จ
การศึกษาประจาปีต่อบัณฑิตวิทยาลัย”

-6 4. ข้อ 6.21 การบริหารจัดการแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เพิ่ม
คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบด้วย
5. ข้อ 6.23 การจัดการความขัดแย้งทางวิชาการ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต อาจารย์
และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เพิ่ม คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบด้วย
6. ข้อ 6.25 ตัดออก เนื่องจากมีการใช้ระบบ i-Thesis แล้ว
7. ข้อ 6.27 จัดโครงการเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยให้กับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เพิ่ม คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบด้วย
8. ข้อ 6.34 การจัดสัมมนานิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา ให้เพิ่ม คณะ/วิทยาลัยเป็น
ผู้รับผิดชอบด้วย
9. ข้อ 6.35 จัด/ร่วมจัดเวทีนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับชาติหรือ
นานาชาติ ให้เพิ่ม คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบด้วย
๑๐. เพิ่มเติม ข้อใหม่ คือ ให้ความรู้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ (Plagiarism) ในการทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
บทบาทหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยตามมติที่ประชุม
ภาระงาน

บัณฑิต
วิทยาลัย

6.1 พัฒนา บริหาร จัดการ และประกันคุณภาพหลักสูตรในสายวิชาของตนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ
6.2 ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล และรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
√
ทุกโปรแกรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
6.3 พัฒนา บริหาร จัดการ และประกันคุณภาพหลักสูตร (เฉพาะสาขาที่เป็น Multi√
Disciplinary Studies ตามมติ กบว.)
6.4 กาหนดปฏิทินการศึกษา และการสอบระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
√
6.5 ภาระงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6.6 ภาระงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
√
๖.๗ ติดตามจานวนรับเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ - ตามแผนการรับเข้าการศึกษา
√
6.๘ กาหนดคุณสมบัติทั่วไปสาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
√
มหาวิทยาลัยบูรพา
6.๙ กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/
วิทยาลัย
ร่วมกับกอง
6.๑๐ ดาเนินการด้านงานธุรการเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - Graduate
ทะเบียนและ
Admission
ประมวลผล
การศึกษา

คณะ/
วิทยาลัย
√

√

√
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6.1๑ จัดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6.1๒ จัดตารางการศึกษารายวิชาในหลักสูตร
6.1๓ เสนอชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร (ครั้งแรกที่ทาการสอน) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อให้ความเห็นชอบ
6.1๔ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้
ความเห็นชอบ
6.1๕ การพิจารณากลั่นกรองจริยธรรมการวิจัย การทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
6.1๖ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination-QE) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Exam-Com) ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ
6.1๗ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อให้ความเห็นชอบ
6.1๘ เสนอรายชื่อนิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาประจาปีต่อบัณฑิตวิทยาลัย
6.1๙ การลงนามในปริญญาบัตรของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6.๒๐ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
6.๒๑ การสรรหาและคัดเลือก Recruit ผู้เข้าศึกษา
6.๒๒ การสรรหาแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิจัย (วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
๖.๒๓ การบริหารจัดการแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
6.2๔ การติดตามความคืบหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6.2๕ การจัดการความขัดแย้งทางวิชาการ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต อาจารย์ และการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
6.2๖ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
6.2๗ จัดโครงการเสริมความรู้ทางด้านการใช้สถิติและการทาวิจัยให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6.2๘ จัดโครงการเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6.2๙ จัดคลินิกเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบรรยายพิเศษให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6.๓๐ จัดประชุมอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจาปี เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
'Best Practice' และ มีความเป็น 'Professional' ในภารกิจที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา
6.๓๑ เป็นศูนย์ประสานงาน การจัดกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงกิจกรรม 'การ
แข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ทั่วประเทศ'
6.๓๒ จัดทา 'คลังข้อมูล' การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
6.3๓ การเข้าร่วมประชุม 'ที่ประชุมคณบดี/ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยทั่วประเทศ – ทคบร.'

บัณฑิต
วิทยาลัย
√

คณะ/
วิทยาลัย
√
√
√
√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
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บัณฑิต
วิทยาลัย
√

คณะ/
วิทยาลัย

6.3๔ แสวงหา ติดตามนวัตกรรม แนวทาง ระบบที่ทันสมัยมาใช้ในการกากับดูแลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวัง ‘Plagiarism’ การใช้ระบบ ‘I-thesis’ เป็นต้น
๖.๓๕ การจัดสัมมนานิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
√
√
6.3๖ จัด/ร่วมจัดเวทีนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ‘ระดับชาติ/นานาชาติ’
√
√
6.3๗ จัดทารายงานประจาปีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
√
6.3๘ การเตรียมการและฝึกซ้อมผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี
√
๖.๓๙ ให้ความรู้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)
√
ในการทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
๔.๓ (ร่าง) ฐานคิดรายได้ และประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย บัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อให้การบริหารงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยขอเสนอเพื่อพิจารณาฐานคิดรายได้และประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
บัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑๓ – ๑๕)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการสอบถามความคิดเห็นไปยังส่วนงาน
ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นาเสนอหลักคิดฐานรายได้ของบัณฑิต
วิทยาลัยในการดูแล ด้านบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา และให้นาเสนอต่อที่
ประชุมในคราวต่อไป
๔.๔ (ร่าง) ขั้นตอนการเสนอปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้ขั้นตอนการเสนอปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยขอเสนอ (ร่าง) ขั้นตอนการเสนอปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑๖)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๔.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่ไม่
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้การจัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่
คณะ/วิทยาลัย มีแผนที่จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานเป็นไปตามข้อ ๑๐ จานวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

-9 พ.ศ. ๒๕๕๘ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ประสานกับคณะ/วิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแนบ
CV มาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมและพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑๗)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยสอบถามไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงาน ประสบการณ์ด้านต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เชิญมาเป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ต่อไปนั้น
๔.๖ การขออนุญาตรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๔๒/๒๕๖๑
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(นานาชาติ) ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้เกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๕๑/๒๕๖๐ เรือ่ ง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากได้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่
๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการปรับในส่วนของ ๔ และข้อ ๕ โดยให้ใช้บังคับสาหรับผู้เข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์
จึงขออนุญาตรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว โดยดาเนินการตามเกณฑ์ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่
๐๐๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑๘)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
2. หากคณะพยาบาลศาสตร์เห็นควรที่จะแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถนาเสนอเป็นวาระให้คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาต่อไป

- 10 ๔.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ด้วยวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
การศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ
(เอกสารแนบหมายเลข ๑๙)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
2. ให้วิทยาลัยวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ดาเนินการปรับแก้ไขตามมติที่
ประชุมดังกล่าวพร้อมระบุรายละเอียดที่ดาเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม ส่ง
มายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. 2561
เพื่อนาเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ
(เอกสารแนบหมายเลข ๒๐)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
๒.ให้คณะพยาบาลศาสตร์ดาเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมดังกล่าว
พร้อมระบุรายละเอียดที่ดาเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม ส่งมายังบัณฑิต
วิทยาลัยภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อนาเข้าวาระที่
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- 11 ๔.๙ การของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ด้วยภาควิชาการอาชีวศึกษาและการพัฒนาสังคม มีความประสงค์ของดรับนิสิตหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๒๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบงดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
และการพัฒนาสังคมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๐ การแจ้งปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ได้ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ยังไม่พร้อมในการเปิดหลักสูตรดังกล่าว
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๒๒)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๑ ขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานวิศวกรรม หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 25๕๖ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25๕๖ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๒๓)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติดังนี้

- 12 ๑. ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25๕๖
๒. ให้คณะวิทยาศาสตร์ดาเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมดังกล่าว พร้อม
ระบุรายละเอียดที่ดาเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อนาเข้าวาระที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๒ การขอขยายเวลาเรียนของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ด้วยวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เสนอเรื่องพิจารณาการขยายเวลา
เรียนของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
(เอกสารแนบหมายเลข ๒๔)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งมติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัย เพื่อ
ดาเนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ต่อไป
๔.๑๓ พิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อให้ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนิสิต
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ด้วยวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เสนอเรื่องพิจารณาแนวทางการ
ดาเนินการเพื่อให้ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนิสิตไม่ขัดกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๒๕)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งมติที่ประชุมให้มหาวิทยาลัย เพื่อ
ดาเนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
๕.๑ เรื่อง กาหนดการจัดประชุมในครั้งต่อไป
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