~๑~
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๑๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม 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.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๔. ดร.สมศักดิ์ ลิลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๖. ดร. บุญรอด บุญเกิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๘. ดร. ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๙. รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๑. ดร. ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม
(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๒. ดร. ภูวษา เรืองชีวิน
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

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

~๒~
๑๓. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล จริตควร
ผู้รักษาการแทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
๑๕. นางสุภรัติ สุขวิสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวจารุดา เต็มโชค
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ฑิพากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ม่วงมี
ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
๑. ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
๒. นางสาววนิษา ศรีรอบรู้
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี
๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
๖. นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์
๗. นางสาวอัจฉรียา ยินดีสุข
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

~๓~
รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๑๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
*******************************
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
สาระสาคัญ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบหมายเลข ๑.๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สาระสาคัญ
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยกาหนดจัดโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสาคัญต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยบูรพา
ณ ห้อง PJ ๓๐๑ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(เอกสารแนบหมายเลข ๑.๒)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑.๓ รายงานผลการดาเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สาระสาคัญ
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง PJ ๓๐๑ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์
ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น เพื่อเป็นการต้อนรับ และแนะนาเกี่ยวกับภารกิจด้านการ

~๔~
จัดการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา โดยมีนิสิตจากคณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๒๐ คน ดังนี้
1. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา
๑๘ คน
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 คณะวิทยาศาสตร์
๑๕ คน
2.2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๙ คน
2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๔ คน
2.4 คณะโลจิสติกส์
๓๐ คน
2.5 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๑๐ คน
2.6 คณะสหเวชศาสตร์
๕ คน
2.7 คณะเภสัชศาสตร์
๒ คน
2.8 คณะศิลปกรรมศาสตร์
๔ คน
2.9 คณะศึกษาศาสตร์
๓๓ คน
2.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๒ คน
2.11 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ๗ คน
2.12 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๓ คน
2.13 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๑ คน
2.14 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
๑๓ คน
2.15 คณะวิทยาการสารสนเทศ
๒ คน
2.16 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๒ คน
(เอกสารแนบหมายเลข ๑.๔)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ โครงการสัมมนา เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา School Friendly QA: An Innovation Platform
สาระสาคัญ
ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรือ่ ง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา School – friendly QA : an innovation platform เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้บริหารการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การนามาตรฐานการศึกษา ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ

~๕~
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มใหม่ในการปฏิรูปการศึกษา ให้สามารถ
นาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ
ประชุม เรื่ อง การประเมิน ตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตามเอกสารแนบหรือ
QR Code :

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
๑.๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการดาเนินการหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นสมควรมีระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบและ
กลไกในการดาเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๐) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกใน
การดาเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบหมายเลข ๑.๕)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สาระสาคัญ
ประธานเสนอเรื่องเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบหมายเลข ๒.๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

~๖~
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
สาระสาคัญ
อ้างถึงบันทึกข้อความที่ ศธ ๖๒๐๐/๐๗๐๗๔ เรื่อง แจ้งมติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันอังคาร
ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็น
คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่ประชุมมีมติ ขอให้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและผลงาน
เป็นรายๆไป โดยให้นากลับไปหารือในคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และให้กาหนดเป็นแนวปฏิบัติใน
การพิจารณาคุณวุฒิและผลงาน (เอกสารแนบหมายเลข ๓.๑)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีเ่ ป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ขอให้พิจารณา
เป็นรายบุคคล โดยให้มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิสอดคล้องกับเนื้อหาวิจัยของนิสิตนั้นๆ
๒. กาหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาคุณวุฒิและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. รับทราบ
๒. ให้แจ้งไปทางคณะ/วิทยาลัยดังนี้
๒.๑ ให้ยกเลิกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน ๔๒ คน ทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยเสนอไปยังสภา
วิชาการ
๒.๒ กรณีที่คณะ/วิทยาลัยต้องการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ แต่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะ/วิทยาลัยเตรียมการล่วงหน้าและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ดังกล่าวเป็นรายกรณีโดยคุณสมบัติต้องสอดคล้องกับเนื้อหาวิจัยของนิสิตนั้นๆ

~๗~
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาระสาคัญ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากความซับซ้อนของ
โลกาภิวัตน์และการขยายตัวของอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ ในระดับสากลที่ส่งผลกระทบต่อบริบททางเศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมในสังคมไทยประกอบกับสถานการณ์การเมืองไทย ในปัจจุบันกาลังที่กาลังเข้าสู่วิกฤติ
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันสาคัญของประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อประชาชนในประเทศอย่าง
กว้างขวางด้วยความซับซ้อนของปัญหา ทั้งในเชิงโครงสร้างและปัญหาในระดับปัจเจกชน ภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าวสังคมไทย จาเป็นต้อง มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทั้งในระดับมหาภาคและ
ระดับจุลภาคเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม โดย
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คณะกรรรมการฯ ได้คานึงถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาให้การปรับปรุงหลักสูตรจึงเป็นไปเพื่อการเตรียม ความพร้อม
ให้กับนิสิตรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครองสามารถเข้าสู่
สถานการณ์และพลวัตแบบใหม่ได้อย่างเหมาะสม อันเป็นบริบทที่แตกต่างออกไปจากนิสิตรัฐศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
นอกจากนี้ในส่วนของชื่อสาขาวิชาได้มีการปรับชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมือง
และการบริหารจัดการเป็น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อ
ภาษาอังกฤษ คือ Political Economy and Governance ด้วยเหตุผลสองประการ คือ หนึ่งเป็นการแปล
ศัพท์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรากศัพท์เดิมทางรัฐศาสตร์ ที่ให้ความหมายคาว่า Governance หมายถึง “การ
จัดการปกครอง” คือ การจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจ ที่สมดุลระหว่างรัฐกับประชาชนหรืออีกนัยหนึ่ง คือ การ
จัดรูปแบบการปกครองที่ดีและเหมาะสมกับประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งฝ่ายรัฐ
(ในฐานะผู้ปกครอง) กับ ฝ่ายประชาชน (ในฐานผู้ถูกปกครอง) เป็นรัฐประชาที่ดี และสองเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับ
สาขาวิชาการบริหารและรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ใช้คาว่า Governance ในความหมายการบริหารจัดการ ซึ่ง
เป็นความหมายที่ถูกนิยามขึ้นจากธนาคารโลก (World Bank) ที่ให้ความสาคัญเฉพาะมิติการบริหารจัดการใน
องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะที่การแปลของสาขารัฐศาสตร์เป็นการแปลในความหมายกว้างและ
ครอบคลุมถึงการจัดการปกครองของรัฐและสังคม เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านองค์
ความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่กาลัง
เกิดขึ้น

~๘~
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ได้เปิดการ
เรียนการสอนมาตั้งแต่ภาคการศึกษา ภาคปลาย/๒๕๕๕ โดยกาหนดครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๖๑
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑ (สาเร็จปริญญาโท ทาดุษฎีนิพนธ์) ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
ก. ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
นิสิตอาจศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ ตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริการหลักสูตรโดยไม่นับจานวนหน่วยกิต
แบบ ๒.๑ (สาเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา และทาดุษฎีนิพนธ์) ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต
ก. วิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ข. วิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
ค. วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ง. ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครองหลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. นาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป

~๙~
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
สาระสาคัญ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ
เพิ่มเติมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เพียงพอกับนิสิตปัจจุบัน และนิสิตใหม่ที่จะรับเข้ามา ในปัจจุบันมีอาจารย์
ประจาหลักสูตร ๔ คน โดยหลักสูตรขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรอีก ๑๑ คน รวมเป็น ๑๕ คน ดังรายนาม
ต่อไปนี้
ลาดับที่ ๕ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
ลาดับที่ ๖ พันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย
ลาดับที่ ๗ นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ลาดับที่ ๘ นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
ลาดับที่ ๙ นางสาว โชติกา ขาวสนิท
ลาดับที่ ๑๐ นายธีระ กุลสวัสดิ์
ลาดับที่ ๑๑ นายสกฤติ อิทริยานนท์
ลาดับที่ ๑๒ ร้อยตารวจเอกวิเชียร ตันศิริคงคล
ลาดับที่ ๑๓ นายสุพจน์ บุญวิเศษ
ลาดับที่ ๑๔ นางอมรทิพย์ อมราภิบาล
ลาดับที่ ๑๕ นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
(เอกสารแนบหมายเลข ๔.๒)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙

~ ๑๐ ~
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. นาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
๔.๓ การขอรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๑/๒๕๖๐
สาระสาคัญ
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดาเนินการรับสมัครนิสิตปรัชญาดุษฎี-บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยเป็นไปตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประเภทการศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบไม่เต็มเวลาประจาภาคต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้กาหนดคะแนนภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพาที่ ๐๐๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา คือ นางสาวอัญชนา กิจจานนท์ ซึ่งมีผลสอบ BUU-GET ๕๙ คะแนนซึ่งเป็นไปตามประกาศการ
รับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๔/๒๕๖๑ และ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่
๐๐๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ
๕ (๔) ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา
(Exit Examination) ให้ผ่านตามเกณฑ์ข้อ ๔ ดังนี้
ประเภทแบบทดสอบ
ระดับปริญญาเอก (คะแนน)
๑. BUU-GET
๖๐ ขึ้นไป
๒. TOEFL iBT
๕๗ ขึ้นไป
TOEFL pBT
๕๐๐ ขึ้นไป
๓. IELTS
๕.๕ ขึ้นไป
๔. CU-TEP
๖๕ ขึ้นไป
(เอกสารแนบหมายเลข ๔.๓)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการรับสมัครนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ นางสาวอัญชนา กิจจานนท์ ซึ่งมีผลสอบ BUU-GET ๕๙ คะแนน โดยใช้เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๑/๒๕๖๐
มติ ทีป่ ระชุมมีมติดังนี้

~ ๑๑ ~
๑. รับทราบ
๒. ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ดาเนินการตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประเภทการศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบไม่เต็มเวลาประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๔ การชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็นในการรับเข้าผู้ศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีผล
การสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาระสาคัญ
ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดาเนินการรับสมัครนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ตามประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๐๑/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ลงวันที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้กาหนดคะแนนภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๑/
๒๕๖๐ เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ ระบุผลการสอบภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับปริญญาเอกต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ดังนี้
ประเภทแบบทดสอบ
๑. BUU-GET
๒. TOEFL iBT
TOEFL pBT
๓. IELTS
๔. CU-TEP

ระดับปริญญาเอก (คะแนน)
๖๐ ขึ้นไป
๕๗ ขึ้นไป
๕๐๐ ขึ้นไป
๕.๕ ขึ้นไป
๖๕ ขึ้นไป

ข้อ ๕ (๒) ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Examination) ให้ผ่านตามเกณฑ์ข้อ ๔ และได้มีผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกและ
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว จานวน ๓ ราย คือ
ชื่อ – นามสกุล
๑. นายเกรียงไกร กุลพันธ์
๒. นางสาวฐานียกัลยณ์ ชัยพัฒน์
๓. นางประภาพร ร้อยพรมมา

ผลคะแนน (CU-TEP)
๔๓ คะแนน
๓๗ คะแนน
๓๓ คะแนน

~ ๑๒ ~
ซึง่ ทางคณะแจ้งว่ามีนิสิต ๒ ราย คือ นางสาวฐานียกัลยณ์ ชัยพัฒน์ และ นางประภาพร
ร้อยพรมมา ได้รับทุนจากต้นสังกัด และได้รับอนุญาตลาศึกษาต่อจากหัวหน้าหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ต่อมาได้มปี ระกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่บังคับใช้สาหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึง่
ได้ออกมาหลังจากประกาศการรับสมัครนิสิตของคณะฯ ดังข้างต้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษ ทาให้นิสิตที่รายงานตัวไม่สามารถเข้าเรียนได้
ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ขอหารือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการ
รับเข้านิสิตในหลักสูตรดังกล่าว และทางมหาวิทยาลัยได้มอบให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการ ดังนั้นบัณฑิต
วิทยาลัยขอนาเรื่องดังกล่าวพิจารณาในที่ประชุม (เอกสารแนบหมายเลข ๔.๔)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการรับเข้านิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ
การออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ ๐๐๕๑/๒๕๖๐
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. รับทราบ
๒. ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ดาเนินการตามประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๕ การพิจารณาการรับสมัครนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ กรณีไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
สาระสาคัญ
ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถและผลิตบุคลากรพร้อมใช้ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ
และในอาเซียน
เนื่องจากระยะเวลาการรับสมัครทุนการศึกษาของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (สทอภ.) ไม่สอดคล้องกับการรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทาให้ผู้ได้รับทุนไม่สามารถ
เตรียมผลภาษาอังกฤษได้ทันเวลา ทางคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาของ (สทอภ.) ได้พิจารณาและเห็นชอบ
ให้ทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีเงื่อนไขที่จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่

~ ๑๓ ~
๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนิสิตที่ได้รับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้
๑. Mr. Sarath Yam, Cambodia
๒. Mr. Chit Myo Lwin, Myanmar
๓. Mr. Vorlajuck Khantivong, Laos
๔. Mr. Wisanu Kophim, Thailand
๕. Ms. Nattiya Korawat, Thailand
๖. Mr. Thanabordee Sakunarunphet, Thailand
(เอกสารแนบหมายเลข ๔.๕)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการรับสมัครนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ กรณีไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. รับทราบ
๒. ให้คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ดาเนินการหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
บูรพาต่อไป
๔.๖ การขอรับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาระสาคัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยดังนี้
- คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
- คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
- คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- ที่ประชุมสภาวิชาการ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- ที่ประชุมสภาวิชาการ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุง
แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป

~ ๑๔ ~
ปัจจุบันมีนิสิตจานวน ๓ คน ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีนิสิต จานวน ๒ คนเป็นนิสิตที่อยู่ในความร่วมมือกับสานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องในการจัดการศึกษาและความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติให้ขอขยายระยะเวลาการรับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ ออกไปอีก ๑ ปี
(เอกสารแนบหมายเลข ๔.๖)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอรับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการขอรับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์นาหารือต่อที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามลาดับต่อไป
๔.๗ ปฏิทินและประกาศการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สาระสาคัญ
เพื่อให้การจัดทาปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยขอเสนอเพื่อพิจารณาปฏิทินดังกล่าว (เอกสาร
แนบหมายเลข ๔.๗)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาปฏิทินและประกาศการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบปฏิทินและประกาศการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาภาค
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๒.๑ ปฏิทินและประกาศการรับสมัครควรมีรูปแบบภาษาอังกฤษ
๒.๒ ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อให้แต่ละหลักสูตร
๒.๓ แก้ไขวันเปิดเรียนเป็นวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

~ ๑๕ ~
๒.๔ มอบบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาข้อมูลกลไกการชาระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับ
สมัครกรณีเป็นนิสิตต่างชาติ
๒.๕ ค่าธรรมเนียมการสมัครให้บัณฑิตวิทยาลัย
๒.๖ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกไม่จ่ายค่าตอบแทน แต่ให้คณะ/วิทยาลัย
เบิกจ่ายเฉพาะค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาช่วยจัดเตรียมความพร้อมให้
คณะกรรมการสอบคัดเลือก
๒.๗ ให้แจ้งคณะ/วิทยาลัยทราบ
๔.๘ การขอรายละเอียด คุณสมบัติ และจานวนผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สาระสาคัญ
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีกาหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย
จะขอข้อมูลรายละเอียด คุณสมบัติ และจานวนผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดรับสมัคร
สอบคัดเลือก ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของคณะ/ โดยครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร โดยระบุรหัสสาขาวิชา
๒. จานวนที่เปิดรับสมัคร (คน)
๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
๔. วิธีการพิจารณาคัดเลือก เช่น สอบข้อเขียน หรือ สอบสัมภาษณ์ โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้
ชัดเจน
5. รูปแบบของการเรียน เช่น ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข
6. ประเภทของนิสิต เช่น เต็มเวลา หรือ ไม่เต็มเวลา
7. วิธีการจัดการศึกษา เช่น การศึกษาแบบเต็มเวลา หรือ การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
8. วันและเวลาที่เรียน โดยให้คณะ/วิทยาลัย ระบุกรณีนิสิตประเภทเต็มเวลาและประเภทไม่เต็ม
เวลาเรียนวันและเวลาใด
๙. หลักฐานประกอบการรับสมัครและหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันสอบคัดเลือก
10. ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (กรณีผู้สมัครต้องการสอบถามเพิ่มเติม)
๑1. ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑2. ทุนการศึกษา (ถ้ามี)
๑3. รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
๑4. ลิงค์รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อนามาขึ้นเว็บไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนีใ้ ห้คณะ/วิทยาลัย นาข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดรับสมัคร

~ ๑๖ ~
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นเว็บไซต์ ตามปฏิทินการรับสมัคร และบัณฑิตวิทยาลัยจะนาลิงค์
รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร ขึ้นหน้าเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (http://grd.buu.ac.th) เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอรายละเอียด คุณสมบัติ และจานวนผู้เข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
มติ ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. เพิ่มหัวข้อ ดังนี้ ข้อ ๑๑ ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ ทุนการศึกษา (ถ้ามี)
๒. เพิ่มรายละเอียดข้อมูล ข้อ ๑๐ ดังนี้ ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของประธาน
หลักสูตรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓. แก้ไขข้อมูลใน ข้อ ๘ ดังนี้ วันเวลาที่เรียน โดยให้คณะ/วิทยาลัยระบุกรณีนิสิตประเภท
เต็มเวลาและประเภทไม่เต็มเวลาเรียนวันและเวลาใด
๔. กาหนดการตอบกลับข้อมูลรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรให้ทางคณะ/วิทยาลัยส่งกลับ
ไปทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ขออนุญาตแจ้งเวียนผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
สาหรับบัณฑิตศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สาระสาคัญ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓๔๔/๒๕๖๑ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎี
นิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๑๓๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา กาหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาทุนในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศผลการได้รับ
ทุนในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
ทั้งนีเ้ พื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะขออนุญาตแจ้งเวียนผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์ สาหรับบัณฑิตศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้แจ้งเวียนผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎี

~ ๑๗ ~
นิพนธ์ สาหรับบัณฑิตศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มติ ทีป่ ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบการแจ้งเวียนผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ สาหรับบัณฑิตศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และส่งกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๒ ปัญหาการใช้งานระบบ i-Thesis ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารหัส ๕๙
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาระสาคัญ
ด้วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้นาเสนอต่อที่ประชุมว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษารหัส ๕๙ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้ประสบปัญหาการใช้งานระบบ i-Thesis เนื่องจากประธานกรรมการสอบปากเปล่าเป็น
ชาวต่างชาติ ทาให้ไม่สามารถบันทึกรหัสประจาตัวได้ ทาให้ไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบ i-Thesis ได้ จึงขอ
หารือให้เพิ่มช่องทางการบันทึกข้อมูลรหัสประจาตัว กรณีคณะกรรมการสอบเป็นชาวต่างชาติไว้เพื่อความ
สะดวกในการใช้งานระบบ i-Thesis
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบปัญหาการใช้งานระบบ i-Thesis ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารหัส ๕๙
ของคณะพยาบาลศาสตร์ กรณีที่คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นชาวต่างชาติที่ไม่สามารถบันทึกรหัส
ประจาตัวในระบบ i-Thesis
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบ
๒. แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
๕.๓ การกากับดูแลคุณภาพพร้อมทั้งแนวทางในการเพิ่มจานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สาระสาคัญ
ด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้นาเสนอต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันมีระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรมากขึ้น ในการนี้ขอ
หารือเพื่อให้จานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพามีมากขึ้น ซึ่งถ้ามีน้อยจะส่งผลต่อ
ผลงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา เช่น อาจกาหนดกลยุทธ์ในการการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
หรืออื่นๆ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
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