
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๒.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    รองประธานกรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๓.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   ๔.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕.  ดร.ณรงค์  พลีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖.  ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๘.  นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๙.  ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๐. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๑. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๓. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 



-๒- 

๑๔. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๖. นางสาววัชร ี ก าจัดโศรก   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๘. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

๑๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๐. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๑. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๓. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๔. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางปัทมา  วรรัตน์   กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๕  น. 
 
 



-๓- 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
       วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

        คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้น ามาใช้ด าเนินการจัด 
การเรียนการสอนเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท้ังแผน ก และ แผน ข  พบว่าวิชาเลือกบาง
รายวิชามีชั่วโมงเรียนไม่เหมาะสม  นอกจากนี้หลักสูตรยังขาดวิชาเลือกที่ทันสมัยกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนงานวิจัยวิทยานิพนธ์ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงสมควรปรับปรุงวิชาเลือก 
เพ่ือเสริมหลักสูตรให้มีความหลากหลายทางวิชาการ มีความโดดเด่น มีความทันสมัย และเป็นผู้น าทาง
วิชาการในสาขาวิชานี้ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 



-๔- 

 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒ พิจารณาคุณสมบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ 
 

        ตามท่ีภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับนิสิตจาก 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ชื่อ MR.KHAMPACHAK KEOPHUVONG เข้าศึกษาหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ซึ่งเป็นนักเรียนทุนตามโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศลาว ขณะนี้นิสิตคนดังกล่าวได้ลงทะเบียน
เรียบครบทุกวิชาตามหลักสูตรและได้ผ่านการสอบประมวลความรู้แล้ว อยู่ระหว่างการสอบปากเปล่า  
ซึ่งทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้
ตรวจสอบพบว่า นิสิตคนดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ จึงขอน าเรื่องเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้กับ
นิสิตคนดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับกับนิสิตซึ่งเข้าศึกษาก่อนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยในข้อ ๓๒  
ของข้อบังคับระบุว่า “ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หากมีข้อขัดข้องไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีด าเนินการได้โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ” 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ พิจารณา 
 
 



-๕- 

๔.๓ การปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
      หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
      ปีการศึกษา ๒๕๕๖  คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
      จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

   

        คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
"ไม่ผ่าน" ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ ว ๒๑๘ ลงวันที ่๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะฯ ยังคง
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
       คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะ 
ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
     หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
     จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



-๖- 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


