
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   (แทน) กรรมการ 

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

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

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๗.  ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๘.  ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๙.  ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๐. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๑. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๒. รศ.ดร.มนตร ี แย้มกสิกร   กรรมการ 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
๑๓. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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๑๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๕. อาจารย์ชนิสรา แก้วสวรรค์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๖. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๗. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๑๘. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

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 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์      
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  รศ.ดร.ประพาศน ์ พฤทธิประภา   คณะศึกษาศาสตร์ 
  ๒.  ผศ.ดารณ ี ภุมวรรณ   คณะศึกษาศาสตร์ 
  ๓.  นางสาวรัตนศิร ิ เข็มราช    คณะศึกษาศาสตร์ 
  ๔.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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  ๕.  นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ   กองคลังและทรัพย์สิน 
  ๖.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    กองบริการการศึกษา 
  ๗.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๘.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๒๕  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
       วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  
      (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

      ๑.  สามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ ให้ถูกต้องตามนโยบายภาษาแห่งชาติ และตามหลักวิชาหลักสูตรและ
การสอน (Curriculum and Instruction)  

      ๒.  ผลิตนักวิชาการ นักวิจัย และนักการศึกษาระดับสูง ที่มีความสามารถในด้าน 
การพัฒนานวัตกรรมและกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 



-๔- 

      ๓.  ผลิตนักวิชาการ นักวิจัย และนักการศึกษาระดับสูงที่มีเป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้านการสอนภาษาอังกฤษทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ เป็นนักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
รวมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและของประชาคมโลก 

      ๔.  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ 

- รายวิชาปรับพื้นฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต) 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๑ 
   -  รายวิชาปรับพื้นฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต) 

- หมวดวิชาบังคับ     ๙  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  
       (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
     เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้ปรับแก้ 
     ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ล าดับที่ ๕ นายนพดล  พรามณี   

  ศศ.ม. (นักยุทธศาสตร์ทหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
     ๑.๒  ขอให้ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา 

  อาจารย์บางส่วนเวลาที่มีสัญญาจ้าง และอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๕- 

๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูรอ้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
      (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 

       คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  
จ านวนนิสิตทีจ่ะรับเข้าศึกษา แบบ ๑.๑ จ านวน ๓ คน และแบบ ๒.๑ จ านวน ๗ คน (รายละเอียด 
ดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา-
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

     สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
     (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย 
อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ และ 



-๖- 

นายมนต์ชัย นินนาทนนท์ หมดสัญญาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์  
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         ในล าดับที่ ๒ จาก นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย  เป็น  นางสาวอุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล 

       ในล าดับที่ ๔ จาก นางสาวอุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล  เป็น นางสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ 
       ในล าดับที่ ๕ จาก นายมนต์ชัย นินนาทนนท์  เป็น  นางสาวพรรณพิลาศ กุลดิลก 

(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

         คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากการลาออกของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน ในล าดับที่ ๔ นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ เป็น นางสาววรรณวิชนี 
ถนอมชาติ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

         คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ คน เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่ ในล าดับที่ ๔  
นางสาวศิรดา จารุตกานนท์ เป็น นางสาวสุชาดา วุฒิปัญญารัตนกุล และการลาออก ในล าดับที่ ๕  
นายเกียรตินิยม คุณติสุข เป็น นางสาวดวงกมล นีรพัฒนกุล (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
         คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
         คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๖ ขอให้ตรวจสอบและยืนยันอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการตรวจสอบและ
ยืนยันอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) โดยคณะกรรมการกลั่นกรอง
อัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ร่างระเบียบ โดยมีหลักการแยกระเบียบเป็นระเบียบฯ กลาง 
ที่ทุกส่วนงานใช้ร่วมกัน และระเบียบฯ ของแต่ละส่วนงาน คณะกรรมการฯ ได้ร่างระเบียบดังนี้ 
        ๑.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตแบบเต็มเวลา 



-๘- 

        ๒.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตแบบไม่เต็มเวลา 

      และคณะกรรมการกลั่นกรองอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนข้ามระหว่างเต็มเวลา กับไม่เต็มเวลา จะเก็บค่าธรรมเนียม
อย่างไร ซึ่งเดิมหากนิสิตมีการลงทะเบียนเรียนข้ามภาคระหว่างนิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษจะมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงขึ้น  
        ทั้งนี้ขอให้แจ้งผลการตรวจสอบและยืนยันอัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือที่คณะกรรมการฯ จะได้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายวิชาการหารือกับฝ่ายบริหาร 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


