รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๙๐๓ ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
*********************
ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๔. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ม่วงมี
ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ (แทน)
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๘. อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๐. อาจารย์ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เดียวอิศเรศ
(แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

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

๒

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี รอดจากภัย
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล จริตควร
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
๑๕. นางสุภรัติ สุขวิสุทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวจารุดา เต็มโชค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ฑิพากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. อาจารย์ ดร. บุญรอด บุญเกิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบหมายเลข ๑.๑ )
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
๑. ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๒. การแจ้งมติเพื่อให้คณะ/วิทยาลัยนาไปปรับแก้และเสนอสภาวิชาการต่อไปนั้น
สามารถแจ้งกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย ก่อนการรับรองรายงานการประชุมได้โดยให้เป็นดุลยพินิจ
ของเลขานุการคณะกรรมการฯ
๑.๒ กาหนดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น

๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง PJ ๓๐๑
อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ (เอกสารแนบหมายเลข ๑.๒)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
รับทราบ
ควรเพิ่มข้อมูลที่จะแจ้งให้แก่นิสิต ได้แก่ ระบบบริการการศึกษาที่มีอยู่ เช่น
ระบบทะเบียน การใช้อีเมล์ E-Journal ของมหาวิทยาลัย ส่วนในการปฐมนิเทศในวันที่ ๕
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น จะดาเนินการบันทึกวีดีโอการปฐมนิเทศและนาไปวางไว้ที่เวบไซต์
ของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตสามารถเข้าดูได้
วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานเสนอเรื่องเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบหมายเลข ๒.๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ประชุมได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยทาตารางเปรียบเทียบข้อมูล (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสกอ. และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยบูรพา (เอกสารแนบหมายเลข
๓.๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ให้ดาเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา
๒. ความเสมอต้นเสมอปลายของการใช้คา

๔

๓. ความซ้าซ้อนของเนื้อหาสาระในแต่ละหมวด
๔. ความขัดแย้งของเนื้อหาในหมวดต่างๆ
๓.๒ (ร่าง) ฐานคิดรายได้และประมาณการรายจ่ายบัณฑิตวิทยาลัย
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้บัณฑิตวิทยาลัยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานคิดรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย
ไปยังส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารแนบหมายเลข ๓.๒)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานที่เปิดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมพิจารณาการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บจากนิสิต
ให้บัณฑิตวิทยาลัยและนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ
๒. คณบดีคณะ/วิทยาลัย ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ
๓. เจ้าหน้าทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัย เป็นเลขานุการ
๓.๓ ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ที่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑วันพุธที่ ๑๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยสอบถามไปคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงาน
ประสบการณ์ด้านต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมให้คณะ/วิทยาลัย ระบุเหตุผลความจาเป็นในการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(เอกสารแนบหมายเลข ๓.๓)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาเป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ โดยมอบหมายให้ ดร.
สมศักดิ์ ลิลา เป็นประธานกรรมการ และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป

๕

วาระที่ ๔

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการพิจารณาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. ขอให้ปรับแก้หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตร
๒. ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดระบบแผนการเรียนให้เหมาะสม โดยคานึงถึงระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตรปริญญาโทด้วย
๓. เสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอสภาวิชาการต่อไป
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ สม.อ. ๐๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบหมายเลข ๔.๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และนาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยผ่านการพิจารณาจาก
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ที่ผ่านมาแล้วนั้น
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ พร้อมแนบ สมอ.๐๘
(เอกสารแนบหมายเลข ๔.๒)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙
และนาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป

๖

๔.๓ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับไขแก้ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบหมายเลข ๔.๓)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และนาเข้าที่ประชุม
สภาวิชาการต่อไป
๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากอาจารย์มีผลงานทางวิชาการไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น โดยผ่านการพิจารณาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ แล้ว ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมแนบ สมอ.๐๘
(เอกสารแนบหมายเลข ๔.๔)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และนาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
๔.๕ การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความมั่นคงในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคงในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มติการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มีมติให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ดาเนินการปรับปรุงข้อมูล และเสนอ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งนั้น ในการนี้ทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แจ้งผลการ
ปรับปรุงข้อมูลตามมติดังกล่าวแล้วและดาเนินการเสนอเรื่องเพื่อเข้าวาระคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
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พิจารณาดังนี้
๑. ขอเสนอเพื่อเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. ขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความมั่นคงในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๑๕ คน (เอกสารแนบหมายเลข ๔.๕)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
๑. ให้ความเห็นชอบการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคงในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้จานวนการรับสมัครนิสิตต้อง
เป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต ตามมติสภามหาวิทยาลัย และนาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
๒. สำหรับกำรปรับจำนวนแผนกำรรับเข้ำนิสิตในหลักสูตรและกำรเปลี่ยนแปลง
อำจำรย์ประจำหลักสูตร นั้นให้ทำงคณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ เสนอตำมขั้นตอนต่อไป
๔.๖ แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทางานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
จึงขออนุญาตที่ประชุมนาเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ
วาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ
๕.๑ การขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ของคณบดีของคณะ/วิทยาลัยที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ของคณบดีของคณะ/วิทยาลัยที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาในการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ได้
๕.๒ การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่าน
การอนุมัติหรือที่ผ่านการเห็นชอบจากสถาบันการอุดมศึกษา
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