
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  อาจารย์ชานน ชลวัฒนะ   (แทน) กรรมการ 

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

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๕.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๗.  อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๘.  ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   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 
 



-๒- 

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

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

๑๕. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๘. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๑๙. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๑. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๒. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๓. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๔. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๕. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  นางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข   ผู้อ านวยการกองทะเบียน 
         และประมวลผลการศึกษา 
 



-๓- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    กองบริการการศึกษา 
  ๒.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๓.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๐  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
       วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันอังคารที ่๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  -ไม่มี- 
 
 
 



-๔- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น. 
 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


