
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖. ดร.บุญรอด บุญเกิด    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๙. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๑. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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 ๑๔. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๗. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๑๘. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๑๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๔. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๒. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.สุชนน ี  เมธิโยธิน   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒. นางสาวสุจิตรา บุญอยู่    กองบริการการศึกษา 
 ๓. นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 ๔. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๒๐  น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 ฝ่ายวิชาการขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ข้อความในข้อ ๓ เป็น “ข้อ ๓๒  
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  การเปลี่ยนระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาอาจอนุญาตนิสิตที่ก าลังศึกษา 
  ในหลักสูตรสาขาวิชาใด ๆ ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาให้เป็นนิสิตในหลักสูตร 
  สาขาวิชาเดียวกัน หรือหลักสูตรสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในระดับที่ต่ ากว่าหรือสูงกว่า 
  หลักสูตรที่ก าลังศึกษา ดังต่อไปนี้” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
  ที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
 

 ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ กล่าวว่า “กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตเมื่อนิสิตน าผลงานวิจัยนั้นไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถน าผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วนั้นมาเป็นผลงานวิจัย เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งได้ การคิด
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน นั้น ขึ้นอยู่กับกติกาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือหากไม่มีกติกาดังกล่าวก็ให้
เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นก่อนเริ่มด าเนินการวิจัยหรือท าวิทยานิพนธ์หรือท าดุษฎีนิพนธ์” 
 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรก าหนดกติกาให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

๑. การคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทุกคน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 
  ที่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ 
 ๒. จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทุกคน  
  (รวมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ที่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ 
 ๒. จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น. 
 
                  

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

                   
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


