ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
*********************
ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สมชาย ยงสวัสดิ์
(แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๔. ดร.สมศักดิ์ ลิลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ม่วงมี
ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๗. ดร. ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๙. ดร. ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๒. ดร. ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม
(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

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

~๒~

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล จริตควร
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
๑๔. นางสุภรัติ สุขวิสุทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๕. นางสาวจารุดา เต็มโชค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ฑิพากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๓. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
๑. ดร. เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
๒. ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย
๓. นายไพรินทร์ ทองภาพ
๔. นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์
๕ นางสาวอัจฉรียา ยินดีสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

******************************

~๓~
รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
สาระสาคัญ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑.๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ ข้อมูลนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
สาระสาคัญ
บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อจัดทาฐานข้อมูลนิสิต
ต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นปัจจุบัน จากส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑.๒)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะทาการอัพเดทข้อมูลทุกปีการศึกษา
๑.๓ โครงการอบรมให้ความรู้สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สาระสาคัญ
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย กาหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

~๔~
วัน/เดือน/ปี

โครงการ

สถานที่

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

อบรมจริยธรรมการวิจัยนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

๑๐๑ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑

อบรมระบบ I-Thesis

๑๐๑ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี

๕ ส.ค. ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคต้น/๒๕๖๑

ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์
ประยูร จินดาประดิษฐ์

QR Code

รายละเอียดกาหนดการดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑.๓)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. ควรจัดโครงการอบรมเป็นภาษาอังกฤษให้กับนิสิตต่างชาติ รวมทั้ง พัฒนาการ
อบรมแบบ online สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในโอกาสต่อๆ ไป
๑.๔ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มอบงานให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
สาระสาคัญ
ด้วยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอส่งมอบงานที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาที่ดาเนินการอยู่ใน
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป ดังนี้
๑. ทุนอุดหนุนการวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐
๒. ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเพื่อกากับมาตรฐานการจัดทาและบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์สาหรับสถาบันอุดมศึกษา (i-Thesis) เรื่อง “การใช้งานระบบไอทีสีส (BUU i-Thesis)”
๔. ระบบ i-Thesis
๕. โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
๖. โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
๗. โครงการอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑.๔)

~๕~
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะ/วิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย
๒. ควรเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับ i-Thesis ให้มากขึ้น เพื่อมาเป็นวิทยากร
ในโครงการอบรม
๓. การจัดโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาต่างชาติ เสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยหารือแนวทาง
ในการจัดโครงการดังกล่าวร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สาระสาคัญ
ประธานเสนอเรื่องเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
(เอกสารแนบหมายเลข ๒.๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
เก็บจากนิสิตให้บัณฑิตวิทยาลัย
สาระสาคัญ
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ร่วมพิจารณาการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บจากนิสิตให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ และนาผลการพิจารณาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ
(เอกสารแนบหมายเลข ๓.๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

~๖~
๑. ใน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จัดสรรเงินรายได้ให้บัณฑิตวิทยาลัย
จากค่าบารุงมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ นิสิตบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา จานวน ๑,๙๐๐ บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา
๑.๒ นิสิตบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา จานวน ๓,๒๕๐ บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา
ทั้งนี้ หากยังไม่เพียงพอ เสนอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดสรรงบประมาณรายได้จากส่วนอื่นๆ ให้กับ
บัณฑิตวิทยาลัย
๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้มีการพิจารณาที่มาของเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยใหม่
๓.๒ ผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
สาระสาคัญ
จากมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ โดยมอบหมายให้ ดร.สมศักดิ์ ลิลา เป็นประธานกรรมการ และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาต่อไป (เอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
ประเด็นเสนอ ให้นาเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ จานวน ๔๒ คน
ดังนี้
๒.๑ คณะศึกษาศาสตร์
(๑) รศ.ดร. ฉลอง ทับศรี
(๒) ดร.นพวรรณ ฉิมลอยลาภ
(๓) ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
(๔) ผศ.ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ
(๕) ดร.พรพิมล ศุขวาที
(๖) ผศ.ดร.รุ่ง เจนจิต
(๗) รศ.ดร.สุนทร บาเรอราช
(๘) ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์

~๗~
(๙) รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
(๑๐) รศ.ดร.อารมณ์ เพชรชื่น
๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ
๒.๓ คณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล
๒.๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์
(๑) ศ.ดร.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์
(๒) ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ
(๓) รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี
(๔) รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
(๕) รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ
(๖) รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
(๗) รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
(๘) ดร.พยงค์ เทพอักษร
(๙) รศ.ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู
(๑๐) ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
(๑๑) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.พนัส เฉลิมแสนยากร
(๑๒) รศ.ดร.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
(๑๓) รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคาภีร์
(๑๔) ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
๒.๕ คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.อัญรัตน์ วัฒนพานิช
๒.๖ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
(๑) รศ.ดร.อัชกรณ์ วงค์ปรีดี
(๒) ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง
(๓) รศ.ดร.ดารงค์ วัฒนา
๒.๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๑) ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต
(๒) รศ.ภารดี มหาขันธ์
(๓) ศ.สุวิทย์ ธีรศาศวัต
๒.๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
(๑) รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล

~๘~
(๒) ศ.สมพงษ์ จุ้ยศิริ
(๓) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ัฒน์
(๔) ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
(๕) ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ
(๖) พลตรี ดร.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
(๗) ดร.ธเนศ มณีกุล
(๘) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
(๙) ผศ.(พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์
๓. ให้นาเสนอรายชื่อตามข้อ ๒. ให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔. สาหรับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาข้างต้น
บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้คณะ/วิทยาลัยจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์พิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๓ แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สาระสาคัญ
ตามมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เห็นควรให้มีการกาหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการทาวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการกาหนดเกณฑ์ร้อยละความซ้าซ้อนและ
ความคล้ายคลึงของงานนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถยอมรับได้
บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการใน
การทางานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า โปรแกรมที่ใช้ในการ
ตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ มี ๒ โปรแกรม คือ อักขราวิสุทธิ์ สาหรับภาษาไทย และ Turnitin
สาหรับภาษาอังกฤษ และมีเกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างกันของแต่ละสถาบัน รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๓.๓)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการ
ทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ความซ้าซ้อนในภาพรวมต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามรับรอง

~๙~
และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย หากมีความซ้าซ้อนเกินร้อยละ ๕๐ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อประธานหลักสูตรโดย
แนบเอกสารการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
๒. การให้ข้อมูลความซ้าซ้อน ขอให้จาแนกเป็นรายบทและสรุปภาพรวม เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณา
๓. โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ในการทาวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๓.๑ ภาษาไทยใช้ อักราวิสุทธิ์
๓.๒ ภาษาอังกฤษใช้ Turnitin
๔. นาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
วาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์
สาระสาคัญ
คณะศึกษาศาสตร์ เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่ ใช้มาเป็นเวลา ๕ ปี แล้ว คณะ
ศึกษาศาสตร์จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
กาหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก๒
ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
๙ หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนา
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

~ ๑๐ ~
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. นาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
๔.๒ ขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
สาระสาคัญ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้เสนอขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตร
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตร จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ ได้เสนอของดรับนิสิตต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้ง
ที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ประชุมฯ มีมติให้วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนให้นิสิตที่คงค้างในระบบจนกว่านิสิตจะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด เหตุผลความจาเป็นที่ขอยกเลิก
หลักสูตรเนื่องจาก ปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ ยังไม่สามารถจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว
ทั้งนี้ การขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และปัจจุบันมีจานวนนิสิตอยู่ในหลักสูตร
ทั้งสิ้น ๑๑ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

~ ๑๑ ~
๑. เห็นชอบในการขอยกเลิกหลักสูตร แต่ยังไม่สามารถยกเลิกหลักสูตรได้อย่างสมบูรณ์จนกว่า
นิสิตคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษา โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรยังต้องดูแลนิสิตจนกว่านิสิตทุกคนสาเร็จ
การศึกษา
๒. นาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
๔.๓ ขอขยายระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
สาระสาคัญ
ด้วยนายรอมสัน หมาดมานัง รหัส ๕๕๘๑๐๐๔๑ และ นางสาวหยาดเพชร โอเจริญ
รหัส ๕๕๘๑๐๐๒๐ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา เนื่องจากนิสิตไม่
สามารถสาเร็จการศึกษา ได้ทันตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กาหนดวันสุดท้ายของการ
สาเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากนิสิตมีเหตุผลความจาเป็นจึงต้องยื่นขอ
ขยายระยะเวลาการสาเร็จการศึกษา ดังนี้
ที่
๑

ชื่อ-สกุล
นายรอมสัน หมาดมานัง

๒

นางสาวหยาดเพชร โอเจริญ

รหัสนิสิต
๕๕๘๑๐๐๔๑

ความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์
๑. รอสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ แต่ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย กาหนดวันสุดท้าย
ของการสาเร็จการศึกษา วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. บทความวิจัยจานวน ๒ เรื่อง ได้ส่งออกไปยังสานักพิมพ์
เพื่อการตีพิมพ์ แล้ว
๕๕๘๑๐๐๒๐ รอการตอบรับตีพิมพ์ของบทความวิจัย จานวน ๒ เรื่อง
แต่บทความดังกล่าวได้ส่งออกไปยังสานักพิมพ์
เพื่อการตีพิมพ์ แล้ว

รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๔.๓)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ ๑. ที่ประชุมเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาของนายรอมสัน หมาดมานัง
รหัส ๕๕๘๑๐๐๔๑ และ นางสาวหยาดเพชร โอเจริญ รหัส ๕๕๘๑๐๐๒๐ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. นาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
๔.๔ ประมาณการงบประมาณรายจ่ายบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สาระสาคัญ

~ ๑๒ ~
เพื่อให้การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามปฏิทินการจัดทางบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัยบูรพานั้น บัณฑิต
วิทยาลัย ขอเสนอเพื่อพิจารณาประมาณการงบประมาณรายจ่ายบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๔.๔)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ ๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประมาณการรายจ่าย บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. ขอให้ระบุโครงการที่จะจัดให้ความรู้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและงบประมาณที่ใช้
ในแต่ละโครงการให้ชัดเจน
๔.๕ ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สาระสาคัญ
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอเรื่องขอแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
จาก ข้อ ๑. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพาที่ ๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็น “ในการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบเต็มเวลา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ประกาศไว้ก่อนแล้ว (เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐) ส่วนกรณีที่คณะฯ รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลังจากประกาศนั้นแล้ว ให้คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การสอบ
ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข ๔.๕ )
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการทบทวนมติการประชุมเป็น “ในการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ในประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครสอบ

~ ๑๓ ~
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
แบบเต็มเวลา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ประกาศไว้
ก่อนแล้ว (เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ส่วนกรณีที่คณะฯ รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลังจากประกาศ
นั้นแล้ว ให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
สาระสาคัญ
ตามที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งมอบงานทุนอุดหนุนการวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษานั้น เพื่อให้การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
๑. ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรรมการ
๓. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
๔. คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
กรรมการ
๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
กรรมการ
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๗. คณบดีคณะโลจิสติกส์
กรรมการ
๘. นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์
เลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
อธิการบดีมอบหมาย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕.๒ กาหนดการจัดประชุมในครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
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