
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๙/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศ 
 ๖. ดร.บุญรอด บุญเกิด    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๙. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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 ๑๔. ดร.พงษ์เทพ จิระโร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๗. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๙. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๐. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๓. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 ๑. นายธนะวัฒน์ วรรณประภา   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒. นางสาววัชร ี ก าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๓. นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 ๔. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
นิสิตทดลองเรียน ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยเพ่ิมข้อความระหว่างข้อ ๓ และ ข้อ ๔ เกี่ยวกับการรับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ  
แล้วเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือทราบต่อไป 
 คณะกรรมการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว โดยเพิ่มนิยามค าว่า  
“นิสิตทดลองเรียน” และเพ่ิมข้อความ ในข้อ ๔ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ รายงานการประชุมการพัฒนาความร่วมมือด้านการสนับสนุนการวิจัยระหว่าง 
 รองอธิการบดี ผู้อ านวยการ และผู้บริหารหน่วยงานวิจัย ร่วมกับ สกว. 

 

 ตามท่ี ฝ่ายวิชาการ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประชุม
การพัฒนาความร่วมมือด้านการสนับสนุนการวิจัยระหว่างรองอธิการบดี ผู้อ านวยการ และผู้บริหาร
หน่วยงานวิจัย ร่วมกับ สกว. เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นั้น 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวถึงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ 
 

 ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวน ๕ ฉบับ และเสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณา นั้น  

 บัดนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ และเสนอให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีลงนามแล้ว 
ดังนี้ 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบ
โอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญา
โท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๕. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญา
เอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
  วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จ.นนทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เสนอการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จ.นนทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๗ คน ดังนี้ 
 ๑. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
รุ่นที่ ๑๕/๑ จ านวน ๓ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
 ๒. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
รุ่นที่ ๑๖ จ านวน ๒ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗)  
 ๓. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
รุ่นที่ ๑๗ จ านวน ๑ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗)    
 ๔. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
รุ่นที่ ๑๘ จ านวน ๒๕ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
 ๕. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
รุ่นที่ ๑๙ จ านวน ๓๕ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗)  
 ๖. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
รุ่นที่ ๒๐ จ านวน ๑๕ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
 ๗. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
รุ่นที่ ๒๑ จ านวน ๑๗ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
 ๘. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
รุ่นที่ ๒๒ จ านวน ๒๘ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
 ๙. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร (กลุ่มผู้เรียนการไฟฟ้า) 
รุ่นที่ ๑ จ านวน ๑ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
จ านวน ๒ หน่วยสอนแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จ.นนทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
 จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๗ คน 
 
 
 



-๖- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จ.นนทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
  จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๗ คน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับ
การศึกษา ส าหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

ส าหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่ 
  คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้เพ่ิมนิยามค าว่า “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” เป็น 
   “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
   จากคณะหรือวิทยาลัยและเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่บริหาร 
   จัดการและพัฒนาหลักสูตร 
  ๑.๒ ข้อ ๕.๑ ปรับข้อความเป็น “๕.๑  ให้นิสิตที่ประสงค์จะขอเปลี่ยน 
   ระดับการศึกษา ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความเห็นชอบของ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ และ 
   คณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรดังกล่าว โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้ 
   ความเห็นชอบทุกข้อต่อไปนี้ฯ” 
  ๑.๓ ข้อ ๖ ปรับข้อความเป็น “ข้อ ๖  ในกรณีท่ีมีปัญหาทางการปฏิบัติให้ 
   คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้วเสนออธิการบดีวินิจฉัยสั่งการ” 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๗- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น. 
 
 

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

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


