
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม 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) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖. ดร.บุญรอด บุญเกิด    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๙. อาจารย์ภูสิต กุลเกษม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ดร.ศิริพรรณ บรรหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) 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.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๘. ผศ.ดร.อานนท์ ไชยสุริยา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๑๙. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ 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. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
 ๒. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. ดร.ทรงยศ  บัวเผื่อน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ดร.วรธรรม พงษ์สีชมพู   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ผศ.ดร.วิมลรัตน ์ จตุรานนท์   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๕. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๐  น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ แนวปฏิบัติการท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการหารือ เรื่อง แนวปฏิบัติการท างานนิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข และที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบฝ่ายวิชาการขอข้อมูลแนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาโท แผน ข ทุกส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๒. น าแนวปฏิบัติของแต่ละส่วนงานมาท าเป็นแนวปฏิบัติกลางในการท างานนิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข  
 ๓. การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์เริ่มให้ใช้น าร่องส าหรับนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือทดสอบปัญหาการใช้งานของโปรแกรม 
 ๔. เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในครั้งต่อไป 
 จากมติ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายวิชาการได้ท าหนังสือขอข้อมูลแนวปฏิบัติในการ
ท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ทุกส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  
ซึ่งมีส่วนงานที่เสนอข้อมูลแนวปฏิบัติฯ ดังนี้ 
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 ๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๕. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๖. คณะศึกษาศาสตร์ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา จัดท าแนวปฏิบัติกลางในการท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายวิชาการจัดท าแนวปฏิบัติกลางในการท างานนิพนธ์นิสิต 

ระดับปริญญาโท แผน ข โดยให้มีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
 ๑. แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่ม 
 ๒. การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
 ๓. การส่งและการอนุมัติเล่มงานนิพนธ์ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ แนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้ส านักหอสมุด  
  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕ คณะต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๓ เล่ม และ
แผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ ชุด ให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕ คณะต้องส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๓ เล่ม และแผ่นบันทึกข้อมูล 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ ชุด ให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น ซึ่งในประกาศท้ังสองฉบับ
ดังกล่าว ยังไม่ได้มีแนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้ส านักหอสมุด 
 ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณา 
แนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้ส านักหอสมุดภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน 
แต่ละภาคการศึกษา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้ส านักหอสมุด 
 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้ส่วนงานส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD 

ให้ส านักหอสมุดภายใน ๓๐ วัน นับจากวันปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
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 ๔.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านการ
สื่อสารทางการเมือง อีกท้ังมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อตนเองและสังคม 
 ๒.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและน านวัตกรรมมา
ประยุกต์ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ตั้ง 
 ๓.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการศึกษาค้นคว้าและมุ่งเน้นการท าวิจัยเพื่อ
น าไปสู่การขยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองได้อย่างสร้างสรรค์สังคมต่อไป 
 แผน ข 
 ๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านการ
สื่อสารทางการเมือง อีกท้ังมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อตนเองและสังคม 
 ๒.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและน านวัตกรรมมา
ประยุกต์ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ตั้ง 
 ๓.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปสู่การขยายองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองได้อย่างสร้างสรรค์สังคมต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   -  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
   -  วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข 
   -  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
   -  งานค้นคว้าอิสระ     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
สื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

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


-๖- 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 
  ทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการฯ  
  เสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 
  ทางการเมือง เป็น “สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร” 
 ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับความส าคัญ และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ หน้า ๙ ข้อ ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ข้อ ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน และ ๒.๒ คุณสมบัติของ 
  ผู้เข้าศึกษา 
 ๑.๔ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๕ ปี ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๓ และ ล าดับที่ ๕ 
 ๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข  
  จ านวนประมาณ ๒๐ คน 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข จ านวนประมาณ ๒๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข จ านวนประมาณ ๒๐ คน แล้ว 
 



-๗- 

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอ
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทาง
การเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และ
แผน ข จ านวนประมาณ ๒๐ คน แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข  
 จ านวนประมาณ ๒๐ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข  
  จ านวนประมาณ ๒๐ คน โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอให้ปรับการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทฯ ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
 ๑.๒ ขอให้ปรับต้นทุนการผลิตบัณฑิตให้เหมาะสม 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เดือนเมษายน ฝ่ายวิชาการ 
ยังไม่ได้ก าหนด เนื่องจากวันอังคารที่ ๒ ของเดือนตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันหยุด
สงกรานต์ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเดือนเมษายน 
จะก าหนดในภายหลัง 

 
 
 
 



-๘- 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 

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

                     
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)             (ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


