
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๓/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 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 
๑๓. รศ.ดร.มนตร ี แย้มกสิกร   กรรมการ 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 



-๒- 

๑๔. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

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

๑๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๘. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๑๙. รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๐. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

๒๑. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๒. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
  ๑.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๒.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๓.  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๔.  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางสาววชัร ี ก าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  ๒.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๓.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๒๐  น. 
 
 



-๓- 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ การด าเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยบูรพา กับ The University of Montpellier III ประเทศฝรั่งเศส 
 

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ  
The University of Montpellier III ประเทศฝรั่งเศส ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และ Master of Educational Sciences in (REFT) Professionals of Evaluation, Training and 
management ของ The University of Montpellier III ประเทศฝรั่งเศส ในการด าเนินงานภายใต้
ข้อตกลงดังกล่าว นักศึกษาจาก The University of Montpellier III จะเดินทางมาศึกษาบางหัวข้อ และ
เรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเดือนเมษายน-
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ และนิสิตระดับปริญญาโทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
จะเดินทางไปศึกษา ณ The University of Montpellier III ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ นี้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
       วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
  



-๔- 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
  
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
      และการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา ได้มีโอกาสทางการศึกษา
จากทางเลือกในการเข้าศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องวิถีชีวิต และสถานภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตเพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มุ่งสร้างความรู้ ปัญญา และจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
       การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

      สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ แบบ ๑.๑ จ านวน ๕ คน และแบบ ๒.๒  
      จ านวน ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

        ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓  
วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ แบบ ๒.๑  
จ านวน ๒๕ คน ไปแล้วนั้น เนื่องจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีความประสงค์ขอเปิดรับนิสิตเพิ่มอีก 
แบบ ๑.๑ จ านวน ๕ คน และ แบบ ๒.๒ จ านวน ๕ คน  



-๕- 

        ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา-
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ แบบ ๑.๑ จ านวน ๕ คน และแบบ ๒.๒ จ านวน ๕ คน  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ แบบ ๑.๑ จ านวน ๕ คน และแบบ ๒.๒  
จ านวน ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

     สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ แบบ ๑.๑ จ านวน ๕ คน และแบบ ๒.๒  
     จ านวน ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยขอให้ปรับแก้ 
     ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
     ๑.๑  รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้ปรับเป็นแบบ APA 
     ๑.๒  ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช 
     ๑.๓  ขอให้ปรับการเปิดรับนิสิตจากภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นภาคฤดูร้อน 
            ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
  

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 
 

                  
        (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
              นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
            ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


