
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖. ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๙. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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 ๑๔. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.ธนวัฒน ์ พิมลจินดา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๗. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๙. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๐. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิตรา บุญอยู่    กองบริการการศึกษา 
 ๒. นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 ๓. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๒๕  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาในการจัดการศึกษาหลักสูตร 
  ควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ท าหนังสือขอหารือเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลา 
ในการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา นั้น  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาโท ๒ ปริญญา เป็นหลักสูตรสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ก าหนดระยะเวลา
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
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วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
  ที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
 

  ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณา เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต และที่ประชุมมีมติ 
ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทุกคน  
(รวมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ที่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ 
 ๒. จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 และฝ่ายวิชาการได้เสนอ เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ต่อสภาวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทุกคน ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  
(๓ กลุ่มสาขาวิชา) 
 ๒. ให้พิจารณาทบทวนระยะเวลาของการมีผลบังคับใช้ของประกาศฉบับดังกล่าวฯ 
อีกครั้ง  
 ๓. ให้เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทบทวนอีกครั้ง 
 ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอการคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. การคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  
  (๓ กลุ่มสาขาวิชา) 
 ๒. ระยะเวลาที่เริ่มบังคับใช้เกณฑ์การคิดสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
  ในแต่ละกลุ่ม สาขาวิชา (๓ กลุ่มสาขาวิชา) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. การคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  
  (๓ กลุ่มสาขาวิชา) ให้คิดสัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว 
  ให้เป็นข้อตกลงระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยกับนิสิต 
 ๒. ระยะเวลาที่เริ่มบังคับใช้เกณฑ์การคิดสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละกลุ่ม 
  สาขาวิชา (๓ กลุ่มสาขาวิชา) ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๔ รายวิชา และเพ่ิมรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน ๑ รายวิชา 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ๑๑ 
มาตรฐานของคุรุสภา 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่ 
  คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับแก้วรรคตอนให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๔ รายวิชา และเพ่ิมรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน ๑ รายวิชา 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ๑๑ 
มาตรฐานของคุรุสภา  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๖- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่ 
  คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับแก้วรรคตอนให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากนายสมศักดิ์  ศิริไชย  ขอลาออกจากต าแหน่ง  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน คือ 
  ล าดับที่ ๑  จาก  นายสมศักดิ์  ศิริไชย  เป็น  นางสาวนภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๗- 

 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจาก
นายสมศักดิ์  ศิริไชย  ขอลาออกจากต าแหน่ง จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน คือ 
  ล าดับที่ ๑  จาก  นายสมศักดิ์  ศิริไชย  เป็น  นางสาวนภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ หารือแนวปฏิบัติการท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 
 

 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท แผน ข  
โดยนิสิตต้องท างานนิพนธ์ ที่ได้จากการศึกษารายวิชาที่เน้นการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และ
ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต นั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงขอหารือแนวปฏิบัติการท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท 
แผน ข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบฝ่ายวิชาการขอข้อมูลแนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท 
  แผน ข ทุกส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๒. น าแนวปฏิบัติของแต่ละส่วนงานมาท าเป็นแนวปฏิบัติกลางในการท างานนิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท แผน ข  



-๘- 

 ๓. การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์เริ่มให้ใช้น าร่องส าหรับนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือทดสอบปัญหาการใช้งาน 
  ของโปรแกรม 
 ๔. เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในครั้งต่อไป 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 
                  

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

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


