
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๕/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม 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.  อาจารย์ภัทราพร สร้อยทอง   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖.  ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗.  อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘.  อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร    (แทน) กรรมการ 

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

(แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๒. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๑๓. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๑๔. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๑๕. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๖. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

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

๑๘. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๙. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  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 
  ๑.  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
  ๒.  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๕  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ รายช่ือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้รับการสนับสนุน 
      ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๗  
      จากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
 

      ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สู่ระบบการวิจัยของประเทศ  
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตโลกตลอดเวลา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ
การวิจัยที่จะท าให้ระบบการวิจัยของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น โดยที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาวิชา
การต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ และจะได้ขยายสู่สาขาวิชาการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมต่อไปใน
อนาคต 

         ในปี ๒๕๕๗ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๘๖ โครงการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน ๕ โครงการ เป็นระดับปริญญาเอก ๒ โครงการ และปริญญาโท ๓ โครงการ 
รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้ขอทุน คณะ/วิทยาลัย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท) 

  ระดับปริญญาเอก ๒ โครงการ 

๑. 
หุ่นกาเหล้ : การสร้างสรรค์หุ่นในมิติของ
วัฒนธรรมบาบ๋าเพอรานากัน  

นายภาณุวัฒน์   เสงี่ยม คณะศิลปกรรมศาสตร์  ๑๙๓,๔๐๐ 
 

๒. 

โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดย
การกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวม
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
 

นายพรชัย  ด้วงทองสุข วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา  

๑๘๘,๕๐๐ 
 

ระดับปริญญาโท ๓ โครงการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้ขอทุน คณะ/วิทยาลัย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท) 

๓. 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเมินสมรรถนะความจ าขณะคิด
ด้านภาษาและตัวอักษรส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ตอนปลาย 

นายสุรเชษฐ์  พินิจกิจ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา  

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๔. 
การพัฒนากิจกรรมการบริหารสมองที่
ส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
เด็กปฐมวัย 

นางสาลินี  แสงแก้ว วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา  

๖๐,๓๐๐ 

๕. 

คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ของ
องค์ประกอบการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 

นางสาวศรีสุดา  พัฒ
จันทร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ ๗๓,๕๐๐ 
 

 
แหล่งที่มา:  ประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๗ (www.nrct.go.th) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
      ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๕ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

      ฝ่ายวิชาการได้จัดท าตารางผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๕ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
       วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

http://www.nrct.go.th/
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว 
มหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

      แผน ก แบบ ก ๒ 
        ๑.  มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนา 
        ๒.  สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม 
        ๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
        ๔.  มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

      ๕.  สามารถสังเคราะห์ความรู้เชิงบูรณาการด้วยการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ด้าน 
การบริหารการพัฒนาเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาสังคมในระดับต่างๆ ได้ 
        แผน ข 
        ๑.  มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนา 
        ๒.  สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม 
        ๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
        ๔.  มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
        ๕.  สามารถประเมินปัญหาและผลกระทบการพัฒนาสังคมในระดับต่างๆ  
พร้อมประยุกต์ความรู้เชิงบูรณาการมาเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเหมาะสม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   - วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ   ๒๑  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
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  แบบ ข 
   - วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ   ๒๑  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
   - งานค้นคว้าอิสระ     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๑๒.๑/ ว ๐๐๓๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  ขอให้พิจารณาทบทวน รายวิชา ๖๗๙๕๒๑ การบริหารการพัฒนา 
     เนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรส่วนใหญ่มีค าว่า “การบริหารการพัฒนา” อยู่แล้ว 
๒.  ขอให้พิจารณาทบทวนความซ้ าซ้อนของสาขาวิชา และรายวิชาในหลักสูตร 
๓.  ขอให้จัดท าตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรการบริหารการพัฒนากับ 
     หลักสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ที่เปิดสอนอยูแ่ล้ว ภายในมหาวิทยาลัย  
     และเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในครั้งต่อไป 

 
๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
      ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๒๕ คน 
      และแผน ข ประมาณ ๕๐ คน 
 

      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๒๕ คน และแผน ข ประมาณ ๕๐ คน 
 



-๗- 

        คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๑๒.๑/ ว ๐๐๓๐  
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๒๕ คน และแผน ข  
ประมาณ ๕๐ คน แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๒  
ประมาณ ๒๕ คน และแผน ข ประมาณ ๕๐ คน แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๒๕ คน และแผน ข ประมาณ ๕๐ คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการ 
  บัณฑิตศึกษาในครั้งต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๒ ขอหารือเกี่ยวกับระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 
 

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 
ของนิสิต กรณีท่ีนิสิตจะต้องส าเร็จการศึกษา ภายในภาคฤดูร้อน (๒๕๕๗) 
        ส าหรับในภาคการศึกษาฤดูร้อน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดให้มีการจัด 
การเรียนการสอน จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

      ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๗  
      ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 




