
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๖/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (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.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๗. ดร.จักรี  ไชยพินิจ    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๘. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๙. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๐. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๒. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
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 ๑๔. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ   กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๖. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๘. ดร.บรรพต  วิรุณราช     กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๐. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๑. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
 ๒๒. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๓. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๔. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๒. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๓. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางปัทมา  วรรัตน์   กองบริการการศึกษา 
๒. นางจินตนา  เปล่งปลั่ง  กองบริการการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๒๐  น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
 หน้า ๓ ข้อ ๑.๒  เรื่องจากที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ทคปอ.) การท าวิทยานิพนธ์ 

และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากเดิม (ทคปอ.) เป็น (ทคบร) ที่ประชุม 
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณา  
ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ของนิสิต ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ขอให้น า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ กลับไปพิจารณาอีกครั้ง เมื่อพิจารณาแล้วขอให้เสนอ
ข้อคิดเห็นกลับมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป นั้น  
 บัดนี้ ฝ่ายวิชาการได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว จึงขอเสนอ 
ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพ่ือโปรดพิจารณา   
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 ๑.๑  หน้า ๒ ข้อ ๖ การลงทะเบียนงานนิพนธ์ (๑) วรรค ๒ ให้เพ่ิมข้อความ ทั้งนี้ 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดให้มีการสอบผ่านประมวลความรู้ก่อน 
        ก็ได้ และให้เพ่ิมทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

       ๑.๒  หน้า ๓ ข้อ ๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์ (๑) จากเดิม 
 ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เป็น ๓๐ วัน เพ่ือเสนอคณบดีอนุมัติต่อไป 

       ๑.๓  หน้า ๓ ข้อ ๘  การจัดท าโครงงานนิพนธ์ (๑)  ให้เพ่ิมข้อความเป็น 
    หรือคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย 
       ๑.๔  หน้า ๔ ข้อ ๙ การประเมินและการอนุมัติเค้าโครงงานนิพนธ์ (๑) ให้เพ่ิมข้อความ 
    เพ่ือเสนอคณบดีอนุมัติ และ (๓) (ค) ให้เพ่ิมข้อความอาจารย์ประจ า 
     ในหลักสูตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

     ๑.๕  ให้ปรับข้อความในร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท างานนิพนธ์ 
 ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ให้ปรับเป็นหัวข้องานนิพนธ์ทั้งหมด 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี
เหตุผล คือ ไม่ได้มีการเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นมา คณะฯ จึงขอแจ้งยกเลิกหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งไม่มีจ านวนนิสิตคงค้าง 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

       (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
       ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน ๒ ท่าน ได้เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับ ๓ จาก นางสาววันดี  นิลส าราญจิต เป็น นายวสุธร  ตันวัฒนกุล 
  ล าดับ ๔ จาก นายชิงชัย  เมธพัฒน์  เป็น นางวนัสรา  เชาวน์นิยม 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

  
 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน ๒ ท่าน ได้เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับ ๔ จาก นางสาววันดี  นิลส าราญจิต เป็น นายวสุธร  ตันวัฒนกุล 
  ล าดับ ๕ จาก นายชิงชัย  เมธพัฒน์  เป็น นางวนัสรา  เชาวน์นิยม   
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวมนฤดี  ธาดาอ านวยชัย เป็น นางสาวชวนวล  คณานุกูล 
    เนื่องจากนางสาวมนฤดี  ธาดาอ านวยชัย ก าลังจะหมดสัญญาการจ้าง 
    ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวอุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล เป็น นายตวงลาภ  เปี่ยมอยู่สุข 
    เนื่องจากนางสาวอุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล ขอลาออก     

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๕ การตรวจสอบการคัดลอกผลงานของ งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 
 

 ฝ่ายวิชาการขอหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของ งานนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องท าการตรวจสอบการคัดลอกผลงานก่อนที่จะ 
ท าการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ด้วยโปรแกรม เช่น โปรแกรมเทิร์นอิทอิน 
(Turn it in) หรือ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นต้น 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของ งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 

และดุษฎีนิพนธ์ ก่อนที่จะท าการสอบปากเปล่า โดยอาจจัดท าเป็นประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย  

๒. ขอให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดซื้อโปรแกรม เพ่ือตรวจสอบการคัดลอก 
ผลงานของ งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ 
  หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของทุกคณะในมหาวิทยาลัย 
  ให้มีคุณภาพ  

        

 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (กกอ.) 
มีนโยบายให้ทุกมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักสูตรโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาของทุกคณะให้มีคุณภาพ  
โดยเน้นในเรื่องการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับจ านวนนิสิตเพ่ือให้ 
มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  จากเดิม 
วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
  
 

(นางเสริมศรี  สามารถกิจ)    (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน        ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
      ผูช้่วยเลขานุการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


