
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส านักงานอธิการบดี อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   กรรมการ 
  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.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. ดร.มัธยะ  ยุวมิตร    (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 
 



๒ 
 
 ๑๔. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 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.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๒. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๓. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๔. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๕. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑.   ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.จิตติมา  เจริญพานิช) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๒.   นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
๓.   นางจินตนา  เปล่งปลั่ง   กองบริการการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๕๐  น. 



๓ 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗  
เมื่อวันอังคารที่  ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗  โดยให้ปรับมติ 

ในวาระท่ี ๔.๑ แนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้ส านักหอสมุด 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษาเป็น “ขอให้ส่วนงานส่งเล่มวิทยานิพนธ์  
และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD ให้ส านักหอสมุดภายใน ๓๐ วัน 
นับจากวันปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา” 

 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนตามความ
ต้องการของผู้เรียนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในระดับบริหารหรือ 
ทางวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ ส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาตนเอง รวมถึงสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้แก้ไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ปรับข้อความในข้อ ๕ สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้พิจารณาทบทวน 
   ในเรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๑.๒ ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เพ่ือเพ่ิมความ
ชัดเจนตามความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 
ในระดับบริหารหรือทางวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ 
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาตนเอง รวมถึงสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้แก้ไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับข้อความในข้อ ๕ สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้พิจารณาทบทวน 
   ในเรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๑.๒ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  ๑.๓ ขอให้ปรับจ านวนหน่วยกิตรหัสวิชา ๓๕๐๘๐๐ การเขียนภาษาอังกฤษ 
   เพ่ือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จากจ านวน ๒ หน่วยกิตเป็น ๓ หน่วยกิต 
  ๑.๔ ขอให้ปรับการเขียนชื่อวิชา ๓๕๐๗๐๐ และชื่อวิชา ๓๕๐๘๐๐ ให้สอดคล้องกัน 
   ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



๖ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐  น. 
 

                
   (นางจินตนา  เปล่งปลั่ง)               (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
       นักวิชาการศึกษา        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
     งานส่งเสริมการวิจัย                ผูช้่วยเลขานุการ 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                           
             (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)   (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา                ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 


