รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.
9.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ดร.ศิรดา
จารุตกานนท์
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ผศ.นพ.พิสิษฐ์
พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพนธ์
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.สุชาดา
พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.จักรี
ไชยพินิจ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
อาจารย์กร
ลาวัง
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.มัณฑนา
รังสิโยภาส
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.เสกสรร
ตันยาภิรมย์
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ผศ.ดร.พัชนีย์
ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

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

-๒๑๔. ดร.นฤมล
อินทรวิเชียร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๑๕. ผศ.ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๖ รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๗. ดร.วัลลภ
ใจดี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๘. ดร.ศักดิ์ชาย
จันทร์เรือง
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๑๙. ดร.ปิยะทิพย์
ตินวร
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๐. อาจารย์ทศพร อิฐงาม
(แทน) กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๑. ผศ.ดร.มารุต
ตั้งวัฒนาชุลีพร
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๒. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๓. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๔ นางนิตยา โคตรศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๕. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๖. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๒๗ นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๘. นายพิชญพงศ์ คีรเี ดช
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๙. นางจินตนา
เปล่งปลั่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา

-๓ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล)
๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม)
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ
ตามที่ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

-๔ปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลังจากดาเนินการจัดการเรียนการสอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ และพบว่า
ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หลักสูตรที่เปิดสอนจึงไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อ
จานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่
สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๙ คน และมีนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนประมาณ
๑๐ คน และคณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบจานวนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบหมายให้สานักหอสมุดตรวจสอบการได้รับวิทยานิพนธ์จากคณะ/วิทยาลัย
ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นั้น สานักหอสมุดขอส่งผลการตรวจสอบย้อนหลัง ๕ ปี
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยสานักหอสมุดได้รับวิทยานิพนธ์
ในระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๕,๖๘๙ คน (ชื่อเรื่อง) ไม่ได้รับจานวน ๖,๕๓๖ คน (ชื่อเรื่อง) จากผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด จานวน ๑๒,๒๒๕ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ทุกส่วนงานตรวจสอบข้อมูลจานวนรูปเล่มงานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ที่สานักหอสมุดได้รับและไม่ได้รับให้ถูกต้อง
๒. ให้ทุกส่วนงานรีบดาเนินการนาส่งรูปเล่มงานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ เล่ม แก่สานักหอสมุดให้ครบถ้วน พร้อมซีดี ๑ แผ่น
บรรจุไฟล์งานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ PDF
ทั้งนี้ให้ตรวจสอบไฟล์เอกสารให้ถูกต้องด้วย

-๕๔.๓ การสอบ BUU-Test ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้วยสถาบันภาษาในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ BUU-Test ได้ปรับปรุงแบบทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนน กาหนดจัดการสอบใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเกณฑ์การเทียบผลการสอบเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภท
แบบทดสอบ

๑. BUU-Test
๒. TOEFL iBT
๓. IELTS

หลักสูตรภาษาไทย
ป.โท และ ป.
บัณฑิตชั้นสูง
(ระดับ)
Band 2
45
5.0

ป.เอก
(ระดับ)
Band 3
61
5.5

หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติ
ป.โท และ ป.
ป.เอก
บัณฑิตชั้นสูง
(ระดับ)
(ระดับ)
Band 2
Band 3
61
75
5.5
6.0

หมายเหตุ BUU-Test เป็นการทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยเน้นเฉพาะทักษะการอ่าน
ความรู้ทางคาศัพท์และไวยากรณ์ในทางวิชาการ จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ
คือ Band 1 (Pre-intermediate User), Band 2 (Intermediate User), และ Band 3 (Upper-intermediate User)
ดูรายละเอียดการจัดสอบที่เว็บไซต์ http://li.buu.ac.th

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบเกณฑ์การให้คะแนน กาหนดการจัดสอบในปีการศึกษา ๒๕๕๙
และเกณฑ์การเทียบผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ BUU-Test
โดยให้ใช้บังคับสาหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถใช้
ผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TU-GET หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น
ที่เทียบเท่า ในการสมัครเข้าศึกษาได้
๔.๔ แผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สารวจแผนการรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย นั้น กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา ขอรายงานจานวนนิสิตที่รายงานตัวแล้ว และแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

-๖ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ทุกหลักสูตรที่ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิจารณาทบทวนสัดส่วนอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคิดจากภาระงาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และดารงตาแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และดารงตาแหน่งศาสตราจารย์และมีความจาเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่า
จานวนที่กาหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คน
ต่อภาคการศึกษา หากมีความจาเป็นต้องดูแลนิสิตมากกว่า ๑๕ คน
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
๑.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ของนิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้คิดสัดส่วนจานวนนิสิตที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจานวน
นิสิตที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อ
ภาคการศึกษา
๒. กรณีหลักสูตรที่ไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ให้พิจารณาทบทวนสัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยคิดจากภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ประจา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๒.๑ อาจารยประจา ๑ คนใหเป็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตปริญญาโท
และปริญญาเอกไดไมเกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจาที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้มากกวา ๕ คน ให้อยูในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตอ้ งไมเกิน ๑๐ คน

-๗-

๓.

๔.

วาระที่ ๕

๒.๒ อาจารยประจา ๑ คนใหเป็นอาจารยที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนิสิต
ปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการค้นคว้าอิสระ
ให้คิดสัดสวนจานวนนิสิตที่ทาวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบได้กับจานวน
นิสิตทีค่ ้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ให้นับรวมนิสิตที่ยังไมสาเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
กรณีที่ส่วนงานมีทั้งหลักสูตรที่ปรับปรุงในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
หลักสูตรที่ไม่ได้ปรับปรุงในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการกาหนดจานวนการรับ
นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของแต่ละหลักสูตรนั้น ให้คานึงถึงสัดส่วน
อาจารย์ประจาต่อนิสิตรวมทั้งรายคณะด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๓.๑ อาจารย์ประจา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิต
ปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คนต่อภาคการศึกษา
๓.๒ อาจารย์ประจา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนิสิต
ปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้คิดสัดส่วนจานวนนิสิตที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจานวน
นิสิตที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อ
ภาคการศึกษา
ขอให้ทุกหลักสูตรดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน โดยให้ขอเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เป็นต้นไป และให้เสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๙ (วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๙ (วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อกากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่การรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของ
การทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ และการควบคุมคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อกากับมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยขอให้คณะกรรมการฯ กลับไปหารือกับส่วนงาน ถึงผลกระทบ
ข้อดี และข้อเสีย ของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แล้วนากลับมาอภิปรายในการประชุม
ครั้งต่อไป

-๘๕.๒ นโยบายการจัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น
ประธานเสนอแนวนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการจัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น
ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการค้นหาข้อมูล
(Data Searching) การใช้งานฐานข้อมูล (Database) การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (End Note)
การเขียนวิทยานิพนธ์เบื้องต้นและการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ ก่อนการทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น
โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ต้องผ่านการอบรม
การเขียนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้นที่จัดโดยสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
๕.๓ การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ขอหารือ เรื่อง การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์หลัก ซึ่งต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้ นหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย นั้น ทาให้อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ หรือ
อาจารย์เดิมที่ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ไม่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์หลักได้ จะมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร และการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ร่วม กรณีนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์คุณวุฒิปริญญาเอกที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ฯ สามารถแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ร่วมได้หรือไม่
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์หลักได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. กรณีอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๓ วรรคสอง ว่าด้วยกรณีอาจารย์ใหม่
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสาเร็จการศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทาหน้าที่เป็น

-๙-

๓.

๔.

อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี
หรือ ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี
กรณีการแต่งตั้งนักวิจัยคุณวุฒิปริญญาเอกที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ร่วม ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ร่วม จะต้องเป็นอาจารย์ประจา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเสนอประเด็นดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน จะต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษเท่านั้น
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๑.๓ และข้อ ๑๐.๒.๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๓.๕ และ
ข้อ ๑๐.๔.๕ ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ วรรคสี่ “อาจารย์พิเศษ หมายความว่า
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยผู้มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะมี
สัญชาติใด และได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ทําหน้าที่สอนในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย”

๕.๔ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

-๑๐-

(นางจินตนา เปล่งปลั่ง)
นักวิชาการศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ดร.อาณัติ ดีพัฒนา)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

