
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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. นางสาวมินทร์ลดา รัตนกุล    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. อาจารย์ปริยา  ปะบุญเรือง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



-๒- 

 ๑๓. ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๔. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๖. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.ปาจรีย์  อับดุลลากาซิม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๙. นายไพรินทร ์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.ปรัชญา แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๑. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๒๒. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๓. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๔. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๕. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๖. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๘. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๙. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 

 ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.นพ.ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 



-๓- 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา 

  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  
ฉบับปี ๒๕๕๙ มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตครูผู้สอนฟิสิกส์ให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ฟิสิกส์สูงขึ้น ซึ่งจาก 
การจัดระบบแผนการเรียนแบบเดิมในระบบทวิภาค ท าให้มีจ านวนนิสิตมาเรียนน้อยลง ทางหลักสูตรจึงขอ 
ปรับระบบแผนการเรียน จากเดิมเรียน “ปีการศึกษาละ ๒ ภาคเรียน” เป็น “ปีการศึกษาละ ๑ ภาคเรียน”  
เนื่องจากต้องการปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ซึ่งเป็นนิสิตส่วนใหญ่ที่สมัครเรียนในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๔- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ขอให้ปรับแก้หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ 

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 
๒. ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดระบบแผนการเรียนให้เหมาะสม โดยค านึงถึง 

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วย 
๓. เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง  

ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล ดังนี ้
  ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
   ล าดับที่ ๒ จาก นางอาภรณ์ ดีนาน เป็น นางจินตนา วัชรสินธุ์ เนื่องจากมีภารกิจมาก  
  จึงขอเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็น อาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตรฯ แทน 
   ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวอารีรัตน์ ข าอยู่ เป็น นางนุจรี ไชยมงคล เนื่องจากปัญหา 
  สุขภาพ จึงขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ 
  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ต่อไป  
  ๔.๒ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
   ขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๕ นางจินตนา วัชรสินธุ์ เพ่ือให้ 
  การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



-๕- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๖๐๐  ลงวันที่  
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ ขออนุมัติเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕ คน 
 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้งดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ 
ความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการ 
จัดการกับนิสิตคงค้างและเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น  เนื่องด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการกับนิสิตคงค้างเรียบร้อยแล้ว และจากจ านวนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่ คณะฯ มีความพร้อมที่จะเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
  ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงขออนุมัติเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และ 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕ คน 



-๖- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้อง 
๒. ขอให้พิจารณาจ านวนการรับนิสิต ให้เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่สามารถควบคุมดุษฎีนิพนธ์ได้ต่อนิสิต 
๓. เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง  

ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการท างานนิพนธ ์
  วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  คณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ 
การคัดลอกผลงานทางวิชาการในการท างานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยให้มีการก าหนดเกณฑ์ร้อยละความซ้ าซ้อนและความคล้ายคลึงของงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
ที่สามารถยอมรับได้ เพ่ือเป็นเกณฑ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการดังกล่าว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติและข้อสังเกต ดังนี้ 
๑. เห็นควรให้มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ในการท างานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
และให้มีการก าหนดเกณฑ์ร้อยละความซ้ าซ้อนและความคล้ายคลึงของงานนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถยอมรับได้ 

๒. คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์และการอนุมัติวิทยานิพนธ์ 
ตามข้อ ๑๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ นิสิตสามารถพิมพ์เฉพาะหน้าอนุมัติ 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าและคณบดีลงนามได้หรือไม่ นอกจากนี้ 
ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
ของแต่ละส่วนงาน อาจท าให้เกิดความหลากหลายของการด าเนินงาน ดังนั้น 
ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลางเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

๓. เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 



-๗- 

 ๕.๒ การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
บูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตามข้อ ๘ ของข้อบังคับดังกล่าว ระบุว่า 
“ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
บูรพา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๒๐๘๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท าหน้าที่ 
คณะกรรมการไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้” บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นอันสิ้นสุดการ 
ด าเนินงานของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๒๐๘๑/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือยุติบทบาทของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมตแิละข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ยุติบทบาทของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่แต่งตั้งตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๒๐๘๑/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๓ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มีข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยดูแลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และขอให้คณบดีทุกส่วนงานที่มหีลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยด้วย 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)           (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                  (ผศ.นพ.สมชาย  ยงศิริ) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา                 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


