
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 

 ๑. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ    (แทน) ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๙. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๑. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 



-๒- 

 ๑๓. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ปาจรีย์  อับดุลลากาซิม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.ภัทราวด ี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๗. อาจารย์ศุภฤทัย อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๑๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๑๙. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๐. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๑. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๔. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๔. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๕. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ ขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการ 
  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรฯ 
คณะฯ จึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๙ คน และคณะฯ  
จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 



-๔- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
 เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ไม่อนุมัติใหป้ิดหลักสูตร เนื่องจากยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
๒. ขอให้ด าเนินการปรับแก้เป็น “การของดรับนิสิต” 
๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๒ ขอปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ 
  เทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม มีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรฯ คณะฯ จึงขอปิด 
หลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๒๙ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการ 
เรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหสับดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพ 
 และเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ไม่อนุมัติให้ปิดหลักสูตร เนื่องจากยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
๒. ขอให้ด าเนินการปรับแก้เป็น “การของดรับนิสิต” 
๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 



-๕- 

 ๔.๓ ขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรฯ คณะฯ จึงขอปิด 
หลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๕ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการ 
เรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ไม่อนุมัติให้ปิดหลักสูตร เนื่องจากยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
๒. ขอให้ด าเนินการปรับแก้เป็น “การของดรับนิสิต” 
๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล ดังนี้ 
 ๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ล าดับที่ ๔  รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๕  ดร.จันทร์พร พรหมมาศ   เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    ล าดับที่ ๖  ผศ.ดร.ปริญญา  ทองสอน   เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 



-๖- 

    ๒.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตร 
    ล าดับที่ ๑   จาก  ผศ.ดร.วิมลรัตน์  จตุรานนท์  เป็น  ผศ.ดร.รุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ 
      เนื่องจาก  ผศ.ดร.วิมลรัตน์  จตุรานนท์  หมดสัญญาจ้าง 
    ล าดับที่ ๒   จาก  ดร.มณเทียร  ชมดอกไม้  เป็น  ดร.เชวง   ซ้อนบุญ 
      เนื่องจาก  ดร.มณเทียร  ชมดอกไม้  เกษียณอายุราชการ 
    ล าดับที่ ๘   จาก  ดร.คมสัน ตรีไพบูลย์ เป็น  ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี 
      เนื่องจาก  ดร.คมสัน ตรีไพบูลย์  ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็น 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 
    ล าดับที่ ๑๐ เพ่ิม  ผศ.ดร.ศิรประภา  พฤทธิกุล  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      เพ่ือให้หลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    ล าดับที่ ๑๑ เพ่ิม ผศ.ดร.ดุสิต  ขาวเหลือง  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      เพ่ือให้หลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    ล าดับที่ ๑๒ เพ่ิม  ดร.สมศิริ สิงห์ลพ  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      เพ่ือให้หลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    ล าดับที่ ๑๓ เพ่ิม  ดร.สุกัลยา  สุเฌอ  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      เพ่ือให้หลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๓๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๗- 

 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

  ล าดับที่ ๑ จาก นายระพินทร์  ฉายวิมล   เป็น  นางเพ็ญนภา  กุลนภาดล       

                        เนื่องจาก นายระพินทร์  ฉายวิมล  หมดสัญญาจ้าง  

  ล าดับที่ ๔ นางดลดาว  ปูรณานนท์  เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

    ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

จิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

  อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๘- 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
         ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวสุรินทร์  สุทธิธาทิพย์   เป็น  นายประชา  อินัง 
    เนื่องจาก นางสาวสุรินทร์  สุทธิธาทิพย์  หมดสัญญาจ้าง  
            ล าดับที่ ๔ นางสาวชมพูนุท  ศรีจันทร์นิล เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
    ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
  อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 



-๙- 

  ล าดับที่ ๔ นางสุรีพร อนุศาสนนันท์  เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
    ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๕ นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
    ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี  
๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า
คณะฯ อนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
           ล าดับที่ ๑ จาก นายไพรัตน์  วงษ์นาม  เป็น  นาวาตรีพงศ์เทพ จิระโร   
                        เนื่องจาก  นายไพรัตน์  วงษ์นาม   หมดสัญญาจ้าง  
            ล าดับที่ ๓ จาก นายสมโภชน์ อเนกสุข  เป็น นายเสกสรรค์  ทองค าบรรจง      
                        เนื่องจาก  นายสมโภชน์ อเนกสุข  หมดสัญญาจ้าง  



-๑๐- 

             ล าดับที่ ๔ นายสมพงษ์  ปั้นหุ่น เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
    ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
               ล าดับที่ ๕ นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
    ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย 
วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
  อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ อนุมัติ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา และมีมติให้ 
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการ 
วิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือบังคับใช้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น   
 



-๑๑- 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาประกาศดังกล่าวแล้ว มีการปรับแก้เฉพาะเนื้อหาในข้อ ๓ 
วรรคหนึ่ง และเนื้อหาข้อความอ่ืนยังคงไว้ ดังนี้ 
  ข้อ ๓  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบขอ 
ความเห็นชอบการท าวิทยานิพน์หรือดุษฎีนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในกรณีที่เป็น 
การวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ แล้วแต่กรณี ต่อคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัด 
เพ่ือผ่านกระบวนการพิจารณาและให้การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
หรือในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ แล้วแต่กรณี ที่คณะ หรือวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
หลังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ต้องก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือท าการทดลอง 
  ทั้งนี้ หากคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์  
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้คณะหรือ 
วิทยาลัยต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 
๑.๑ ขอให้เพ่ิมข้อความในข้อ ๓ วรรคหนึ่ง เป็น “ข้อ ๓  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 ที่จะท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบขอความเห็นชอบการท า 
 วิทยานิพน์หรือดุษฎีนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
 ในกรณีที่เป็นการวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทาง 
 ชีวภาพ แล้วแต่กรณี ต่อคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัด หรือต่อมหาวิทยาลัย  
 เพ่ือผ่านกระบวนการพิจารณาและให้การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา 
 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 แล้วแต่กรณี ที่คณะหรือวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หลังการสอบเค้าโครง 
 วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ต้องก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือ 
 ท าการทดลอง” 
๑.๒ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยบูรพา รับพิจารณาและให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 หรือในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 หรือไม่ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๑๒- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อก าหนดวันประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
เนื่องจากก าหนดการเดิม “วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐” ตรงกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ทีป่ระชุมก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เป็น 
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 ๕.๒ ขอหารือ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 เนื่องจากผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพ่ือการคัดกรองคุณภาพของผู้เข้าศึกษาอยู่แล้ว นั้น  คณะกรรมการฯ จึงขอหารือกรณีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรคงไว้อยู่หรือไม่ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมเห็นควรเสนอสภาวิชาการให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบ 
ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้คงประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ เพ่ือการคัดกรองคุณภาพของผู้เข้าศึกษา ทั้งนี ้ฝ่ายวิชาการ 
จะตรวจสอบและทบทวนความสอดคล้องกับเกณฑ์หรือประกาศจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เพ่ือความถูกต้องและชัดเจนต่อไป 

 
 ๕.๓ ปัญหาการใช้งานระบบ i-Thesis 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินการจัดท าโครงร่าง 
งานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ และงานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ 
ในระบบ i-Thesis นั้น  คณะกรรมการฯ ขอรายงานปัญหาการใช้งานระบบ i-Thesis ดังต่อไปนี้ 
 



-๑๓- 

(๑) ปัญหาการรับส่งข้อมูลในระบบ i-Thesis ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต 
และการจัดรูปแบบ (Format) วิทยานิพนธ์ ยังไม่สมบูรณ์และสะดวกส าหรับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต เมื่อเทียบกับการใช้ Microsoft Word 

(๒) การอนุมัติ (Approve) เค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Proposal) ยังไม่สอดคล้องกับ 
การด าเนินการจริง กรณีอาจารย์ที่ปรึกษากดอนุมัติเค้าโครง ระบบจะแสดงสถานะ 
ของนิสิตเป็น “สอบเค้าโครงผ่านแล้ว” ซึ่งนิสิตดังกล่าวยังไม่ได้สอบเค้าโครง 

(๓) ปัญหาการใช้งานโปรแกรมการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์ (EndNote) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมเห็นควรให้แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ i-Thesis ดังกล่าวกับส่วนงานผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)           (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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