
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๔/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๘ เมษายน 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.  นายแพทย์สมชาย ยงศิริ    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๕.  อาจารย์ภัทราพร สร้อยทอง   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘.  อาจารย์ชมพูนุช อ่่าช้าง    (แทน) กรรมการ 

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

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๐. ดร.นวศิษฏ์  รักษ์บ่ารุง   (แทน) กรรมการ 

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

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๒. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 



-๒- 

๑๓. รศ.ภรด ี พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

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

๑๕. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๖. นายเกริกเกียรติ แก้วมณี    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๗. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๘. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๙. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ่านวยการสถาบันภาษา 

  ๒๐. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๒. รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๓. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๔. นางสาวเสาวณีย์ ส่าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ่านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๕. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
  ๒.  นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 



-๓- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
       วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยขอให้ปรับข้อความในวาระท่ี ๔.๒ ข้อ ๑.๒ 

เป็น “ขอให้เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช” 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร คือ  
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรลาออกจากต่าแหน่งจ่านวน ๑ คน 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชญา ผ่องใส จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรล่าดับที่ ๑ จาก
นางสาวสุชญา ผ่องใส เป็น นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



-๔- 

        คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

     สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ่าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรลาออกจาก
ต่าแหน่งจ่านวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชญา ผ่องใส จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่า
หลักสูตรล่าดับที่ ๑ จากนางสาวสุชญา ผ่องใส เป็น นายณัฐวศิิษฏ์ ยะสารวรรณ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
        คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๕- 

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ่าหลักสูตร คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เนื่องจากนางสาวศุภรางศุ์  อินทรารุณ  และ
นางฉลวย  มงคล  อาจารย์ประจ่าหลักสูตรเดิม  เกษียณอายุราชการ  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่า
หลักสูตร ในล่าดับดังต่อไปนี้ 
        ล่าดับที่ ๓ จาก  นางสาวศภุรางศ์  อินทรารุณ เป็น  นางสาวณัฐา  ค้่าชู 
        ล่าดับที่ ๕ จาก  นางฉลวย  มงคล  เป็น  นางศศิทร  นพประไพ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
        คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๐ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

        วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก จึงขอเปลี่ยน
อาจารย์ล่าดับที่ ๕ จาก นางสาววรวรรณ จิรไกรศิริ เป็น นางสาวอรนิชา โพธิ์ทอง (รายละเอียดดังเอกสาร
ที่แนบ) 
        คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่า
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 



-๖- 

        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
๔.๕ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
      วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

        ตามท่ีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนทางด้าน 
การบริหารการท่องเที่ยวและการด่าเนินงานด้านโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ และจากการหารือร่วมกับ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี พบว่า มีนักเรียน และบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ให้ความสนใจในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจ่านวนมาก และยังเป็นการกระจายโอกาสทางด้านการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน  
        ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุญาตจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
     วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 



-๗- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
 

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

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


