
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๕/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

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

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔.  ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๕.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖.  อาจารย์ธีระ  กุลสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 

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

  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๘.  ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    (แทน) กรรมการ 

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

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๐. อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๑. ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 

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

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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๑๔. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

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

  ๑๖. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

 ๑๗. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๑๘. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๑๙. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๐. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๑. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๒. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร) 
  ๒.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
  ๓.  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางสาววชัร ี ก าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  ๒.  นายกิติคุณ  วงศ์ชนะ    นักวิชาการศึกษา 
  ๓.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ ดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ในสารคดีโทรทัศน์ 
 

        ด้วยบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จ ากัด ได้รับมอบหมายจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ให้ผลิตรายการสารคดี “วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน” (The Thesis) ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่น าวิทยานิพนธ์ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของทุกมหาวิทยาลัย มาน าเสนอเจาะลึกในแนวคิดของการท า
วิทยานิพนธ์จากปัญหาน าวิจัย จนถึงกระบวนการวิจัย และหนทางแก้ไขปัญหาของประเทศในทุกมิติ และ
กระตุ้นให้เกิดงานวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
        ในการนี้ ดุษฎีนิพนธ์ ของคุณพนิดา  ชัยวิทย์  นิสิตสาขาวิชาการศึกษาและ 
การพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “เพศวิถีของ
วัยรุ่นหญิง” ได้รับเกียรติให้เผยแพร่ในรายการสารคดีดังกล่าว ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  

     ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

     ด้วยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุน 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  
สังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับทุนดังกล่าว จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
       ๑.  นายธีระวัฒน์  จันทึก  ระดับปริญญาเอก  ได้รับทุนกลุ่มที่ ๘  (การพัฒนาที่ยั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง) ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของ
วิสาหกิจชุมชน จ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๒.  นางสาวอภิญญา  หรสูกุล  ระดับปริญญาโท  ได้รับทุนกลุ่มท่ี ๙ (สันติสุขและ 
การจัดการความขัดแย้ง  การสร้างสังคมที่สมานฉันท์ในประเทศ และกับประเทศเพ่ือนบ้าน)  
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ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง  ภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกของ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก 
จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
       ๓.  นายพิเชษฐ  พุ่มแจ้ง  ระดับปริญญาโท  ได้รับทุนกลุ่มที่ ๗ (การปฏิรูปการศึกษา) 
ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความเครียดในการปฏิบัติงานของครูและการรับรู้
ความสามารถของกลุ่มครูที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของครู จ านวนเงิน ๕๖,๒๐๐ บาท  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
       วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง  
จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

       ๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสมองและจิตใจที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา 

       ๒.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านสมองและจิตใจรวมทั้ง
น าไปประยุกต์ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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       ๓.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้น าในการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านสมองและจิตใจ
ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์การต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

       ๔.  เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิตด้วย
ความผาสุกและสร้างสรรค์สังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   -   วิชาพ้ืนฐานทางสถิติและการวิจัย   ๓  หน่วยกิต 
   -   วิชาบังคับ    ๑๕  หน่วยกิต 
   -   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
   -   การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    ๓  หน่วยกิต 
   -   วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

      คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  

http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu


-๖- 

โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก 
แบบ ก ๒ จ านวน ๔๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
      และการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

        คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  แก้ไขรหัสวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ 
        ๒.  เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ 
        ๓  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นางนลินี  บ าเรอราช   
เป็น  นายปริญญา  ทองสอน  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 
 
 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
      สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

      คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา- 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๒  จาก  นางนลินี  บ าเรอราช  เป็น  นายปริญญา  ทองสอน 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา- 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  
      (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

       วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เพ่ือปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสาขาวิชา ให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่ 
เปิดด าเนินการ โดยเปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๔ จาก ดร.สมชาย  ชุณหรัศมิ์ เป็น ดร.ทนุสิทธิ์  สกุณวัฒน์ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 



-๘- 

          คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ- 
ดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 

        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  
       (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
      (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

       วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ เพ่ือปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสาขาวิชา ให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่ 
เปิดด าเนินการ โดยเปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๔ จาก ดร.สมชาย  ชุณหรัศมิ์ เป็น ดร.ทนุสิทธิ์  สกุณวัฒน์ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
          คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ-
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

     (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๙- 

  ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
      การจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. 
      (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 
 

       วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ.
(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เพ่ือปรับเปลี่ยน
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิสาขาวิชา ให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการ โดยเปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๑  
จาก ดร.ฤทธี  ชูเกียรติ  เป็น  ดร.พิมพ์ร าไพ  พันธุ์วิชาติกุล และเปลี่ยนอาจารย์ล าดับที่ ๓ จาก  
ดร.พิมพ์ร าไพ  พันธุ์วิชาติกุล เป็น ดร.นพดล  เดชประเสริฐ  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
          คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) 
จังหวัดนนทบุรี แล้ว 

        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. 
(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. 
     (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ การขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
        ณ วิทยาเขตจันทบุรี 
 

        วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร ณ วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ท าการส ารวจความต้องการของผู้เรียน 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ถึงความประสงค์ท่ีจะศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งพบว่า
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ยังมีความประสงค์ศึกษาต่ออีกจ านวนมาก อีกทั้งในเขตพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมและการค้าชายแดน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ในระดับปริญญาโท
ทางด้านบริหารธุรกิจเพ่ือน าไปพัฒนางานในทุกๆ ด้าน ให้เจริญยิ่งขึ้นไป และสามารถแข่งขันได้เมื่อเปิด
ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๔๘  



-๑๐- 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ณ วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  ส าหรับผู้บริหาร ณ วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ส าหรับผู้บริหาร ณ วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
  ๕.๒ ขอหารือเกี่ยวกับการขอคืนสภาพนิสิต และการขอเปลี่ยนประเภทนิสิต 

      จากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ กรณีนิสิตพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากครบก าหนด 
      ระยะเวลาในการศึกษา 

 

         คณะพยาบาลศาสตร์ขอหารือเก่ียวกับการขอคืนสภาพนิสิต และการขอเปลี่ยน 
ประเภทนิสิตจากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ กรณีนิสิตพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากครบก าหนดระยะเวลา 
ในการศึกษา ด้วยนายสุริยา  ฟองเกิด  นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติครอบครัว (ภาคปกติ) คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนิสิต ๕๐๙๑๒๒๒๘ ได้ยื่นค าร้องขอคืนสภาพ
นิสิต (RE.08) และค าร้องการขอเปลี่ยนประเภทนิสิตจากภาคปกติเป็นภาคพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะขอหารือไปยังกองกฎหมายว่านิสิตสามารถขอคืนสภาพนิสิตและด าเนินการขอเปลี่ยน
ประเภทนิสิตจากภาคปกติเป็นภาคพิเศษได้หรือไม่ ซึ่งได้รับค าแนะน าว่าให้น าประเด็นนี้หารือไปยัง 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการไปแล้วและอยู่ระหว่างรอค าตอบ 
 
ประเด็นเสนอ ขอหารือเกี่ยวกับการขอคืนสภาพนิสิต และการขอเปลี่ยนประเภทนิสิต 
        จากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ กรณีนิสิตพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากครบก าหนด 

ระยะเวลาในการศึกษาของนายสุริยา  ฟองเกิด  นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (ภาคปกติ) คณะพยาบาลศาสตร์  
รหัสนิสิต ๕๐๙๑๒๒๒๘ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการไปตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  
ที่บังคับใช้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส ๕๐ แล้วแจ้งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

  ๕.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

    
          (รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


