
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๘/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. อาจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ดร.บุญรอด บุญเกิด    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๗. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๘. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๙. ดร.ศิริพรรณ บรรหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๑. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. รศ.ภรดี  พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร   กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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 ๑๔. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๕. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๖. ดร.สุชนน ี  เมธิโยธิน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๘. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๑๙. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๒. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๓. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๔. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๕. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 ๒. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๕  น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
  
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
  
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขออนุมัติรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๑๕๐/๒๕๕๖ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ นิสิตที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 
๓ หรือข้อ ๔ ให้เรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 ๕.๑  ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องลงทะเบียน
เรียนและสอบผ่านรายวิชา ๙๙๙๐๖๑ การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา หรือลงทะเบียนเรียน
และสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษที่ส่วนงานที่รับนิสิตเป็นผู้จัดสอน จึงถือว่าสอบผ่านความรู้
ภาษาต่างประเทศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ๕.๒  ระดับปริญญาเอก ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน ๒ รายวิชา ได้แก่ 
๙๙๙๐๖๓ การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และรายวิชา ๙๙๙๐๖๔ การอ่านและ
เขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษ ยกเว้นในกรณีที่นิสิตได้คะแนนสอบ BUU-Test ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ 
๘๐ ต้องลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชา ๙๙๙๐๖๔ การอ่านและเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษ หรือ
ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษที่ส่วนงานที่รับนิสิตเป็นผู้จัดสอน จึงถือว่าสอบผ่าน
ความรู้ภาษาต่างประเทศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์ จึงขออนุมัติรายวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท  
จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา ๔๙๙๕๐๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการอ่านเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา ๔๙๙๖๐๑ การอ่านเขียนอังกฤษเพ่ือการวิจัย 
และรายวิชา ๔๙๙๖๐๒ การเขียนและตีพิมพ์งานวิจัยภาษาอังกฤษ  เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ใหค้วามเห็นชอบการขออนุมัติรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ โดยขอให้คณะปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับเนื้อหารายวิชาให้เน้นเฉพาะทางด้านศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้เป็นรายวิชา 
  ที่เรียนเสริมจากท่ีได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันภาษาแล้ว 
 ๒. ขอให้จัดท าเป็นประกาศของคณะศึกษาศาสตร์ 
 
 ๔.๒ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
  จ านวน ๒ หน่วยสอน 
 

  ตามท่ีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงผลการประเมิน 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และศูนย์การศึกษาอาคารยูไนเต็ด 
เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ “ไม่ผ่าน” วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ส่งหนังสือขอทักท้วงผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” 
ไปทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๐/ ๑๒๔๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และ ศธ ๖๖๐๐/ ๑๒๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้พิจารณาวินิจฉัยผลการทักท้วงแล้วมีมติ โดยถือเป็นที่สิ้นสุด ยืนยันผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” และให้
สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป หากยังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะไม่รับทราบการเปิดสอนหลักสูตรนั้นทั้งในและนอกสถานที่ตั้งนับตั้งแต่วันที่แจ้งไม่รับทราบ
และประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้งส านักงาน ก.พ. ต่อไป 
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  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จึงขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ จ านวน ๒ หน่วยสอน ดังนี้ 
  ๑.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยัง
ไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๑ คน ดังนี้ 
   ๑.๑  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๒๓ จ านวน ๖๒ คน  
(อยู่ในกระบวนการแก้ไขเล่มหลังสอบปากเปล่า จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
   ๑.๒  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๒๔ จ านวน ๒๓ คน  
(อยู่ในกระบวนการแก้ไขเล่มหลังสอบปากเปล่า จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
   ๑.๓  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๒๖ จ านวน ๓๖ คน  
(จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
  ๒.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ 
ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๑๖ คน ดังนี้ 
   ๒.๑  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑ คน  
(จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
   ๒.๒  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๔ จ านวน ๒ คน (ก าลังท างานนิพนธ์) 
   ๒.๓  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓๕ จ านวน ๑๐ คน  
(อยู่ในกระบวนการแก้ไขเล่มหลังสอบปากเปล่า จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
   ๒.๔  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๕ จ านวน ๓ คน  
(อยู่ในกระบวนการแก้ไขเล่มหลังสอบปากเปล่า จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
จ านวน ๒ หน่วยสอนแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
 จ านวน ๒ หน่วยสอน ดังนี้ 
 ๑.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
      หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
      จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๑ คน 
 ๒.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔  
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
      จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๖ คน 
 



-๖- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
  จ านวน ๒ หน่วยสอน ดังนี้ 
  ๑.๑ หน่วยสอนศูนย์การศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
   หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลยัฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกวา่นิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
   จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๑ คน 
  ๑.๒ หน่วยสอนศูนย์การศึกษาอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลยัฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกวา่นิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
  จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๖ คน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒ ฉบับ 

 

 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
  ๑. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ 
ปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๑. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ 
  ปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
  ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการ โดยเพ่ิมข้อความระหว่างข้อ ๓ และ ข้อ ๔ เกี่ยวกับการรับ 
  นิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ แล้วเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือทราบต่อไป 
 ๒. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ 
  ปริญญาโท ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๓. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 



-๗- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมขอเปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็น วันอังคารที่  
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 ๕.๒ การก าหนดมาตรการป้องกันการจ้างท างานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ ์
 รวมถึงการคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเองโดยไม่ได้อ้างอิง 
 

 ประธานหารือท่ีประชุมเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการป้องกันการจ้างท างานนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงการคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่ได้อ้างอิง 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ใช้มาตรการทางกฎหมาย ในกรณีที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับจ้าง 
  ท าวิทยานิพนธ์  
 ๒.  ฝึกอบรมอาจารย์ผู้ควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 
 ๓.  ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนพินธ์ ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
 ๔.  กรณีตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนให้ด าเนินการตามข้อบังคับ 
  ระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องในการถอดถอนปริญญา  
 ๕.  ขอให้ใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และ Program turn it in ในการตรวจสอบ 
  การคัดลอกผลงาน 
 ๖.  ขอให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการท าวิจัยให้กับนิสิต 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 
 

                  
        (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
              นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
            ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


