
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

 ๓. ผศ.ดร.ภาวนา  กีรติยุตวงศ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๔. ผศ.นพ.พิสิษฐ์   พิริยาพรรณ   กรรมการ 
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๕. ดร.บุญรอด บุญเกิด    กรรมการ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๖. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

   ๗. นางสาวณปภา  จิรมงคลเลิศ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๘. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
 คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๙. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๐. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๒. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ   กรรมการ 

 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 



-๒- 

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

๑๕. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๖. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา    กรรมการ 

 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๑๗. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
๑๘. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๑๙. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๒๑. รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๒๒.    ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๒๓. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๒๔. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   
๒๕. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
๒๖. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
๒๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
๒๘. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
๒๙. นางจินตนา เปล่งปลั่ง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร   คณะศึกษาศาสตร์ 



-๓- 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น. 

 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  
เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
  ๑.๒ รายงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TDC) 
 

  ตามท่ีส านักหอสมุดด าเนินการโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
โดยได้มีการน าเอกสารประเภทวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสารของสถาบันเข้าระบบ 
มาอย่างต่อเนื่อง นั้น ขณะนี้ทาง สกอ. ได้แจ้งเงื่อนไขการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดเก็บเอกสาร 
ฉบับเต็ม (TDC) เพ่ิมเติม ส านักหอสมุดจึงเรียนต่อทางมหาวิทยาลัยให้ทราบเป็นเบื้องต้น ดังนี้ 
  ๑. สกอ. จะท าบันทึกข้อตกลงกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเชื่อมโยง 
ฐาน TDC กับระบบอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งขณะนี้ได้ท าการเชื่อมข้อมูลเมตาดาต้า (Metadata) กับระบบ 
เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้จะท าการเชื่อมข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ต่อไป 
  ๒. จากการด าเนินงานข้อ ๑ ทาง สกอ. จึงขอให้สถาบันเตรียมข้อมูลที่จะ 
น าส่งเข้าฐาน TDC ซึ่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ต้องไม่ใช้การสแกน แต่ให้ใช้วิธี 
แปลงไฟล์จากเอกสารนามสกุล doc (.doc) เป็นเอกสารนามสกุล pdf (.pdf) และเอกสารฉบับเต็ม 
ทั้งเล่มต้องเป็นไฟล์เดียว ไม่ต้องแยกบท รวมทั้งไม่ต้องใส่ลายน้ าตรามหาวิทยาลัยด้วย 
  ทั้งนี้ปัจจุบันส านักหอสมุดต้องท าการสแกนวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มให้กับคณะ 
ที่ไม่ได้ส่งซีดีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปจะไม่สามารถด าเนินการน าเข้าฐานข้อมูล TDC ได้ 
  ส านักหอสมุดจึงเรียนมาเพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยได้โปรดพิจารณาแจ้งให้ทุกคณะ 
ทีม่ีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ สกอ. ดังกล่าว   
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบและฝ่ายเลขานุการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งทุกส่วนงาน 
 ที่มีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ปฏิบัติตาม 



-๔- 

 
๑.๓ การขอปรับแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามแผนการรับนิสิต 
และในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการรับนิสิตได้ครบตามแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
แล้วนั้น เนื่องจากหลักสูตรเหล่านี้ยังมีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจ านวนมาก ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงขอปรับ 
แผนการรับนิสิต ตามมติที่ประชุมกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  
   ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐๐ คน 
   แบ่งเป็น แผน ก จ านวน ๔๐ คน 
    แผน ข จ านวน ๖๐ คน 
  ๒. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  
   ภาคฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๙) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐๐ คน 
   แบ่งเป็น แผน ก จ านวน ๓๐ คน 
    แผน ข จ านวน ๗๐ คน 
  ๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ  
   ภาคฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๙) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๒๐ คน 
    
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที ่๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไม่มี- 



-๕- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ ขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
โดยมีเหตุผล คือ หลังจากด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ และพบว่าด้วยสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนไป หลักสูตรที่เปิดสอนจึงไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลท าให้จ านวนนิสิต 
ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
จ านวนทั้งสิ้น ๗ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก นายธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และมีความประสงค์จะไมต่่อสัญญาการเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
กับทางคณะฯ เมื่อสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น หลักสูตรจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ล าดับที่ ๑ เป็น นายสุธี ประศาสนเศรษฐ์  ซึ่งมคีุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา และมีสัญญาจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเต็มเวลา
กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
 
 
 



-๖- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
การบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยขอให้ปรับแก้ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์โอฬาร  ถิ่นบางเตียว  

 และอาจารย์รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข ให้ถูกต้อง 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก นายธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และมีความประสงค์จะไมต่่อสัญญาการเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
กับทางคณะฯ เมื่อสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น หลักสูตรจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ล าดับที่ ๑ เป็น นายสุธี ประศาสนเศรษฐ์  ซึ่งมคีุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา และมีสัญญาจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเต็มเวลา
กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
การบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ต าแหน่ง 
ทางวิชาการของอาจารย์โอฬาร  ถิ่นบางเตียว และอาจารย์รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข 
ให้ถูกต้อง 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๔   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามา 
ปฏิบัติงานเพิ่ม และประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรในภาควิชานิติศาสตร์ 
ดังนั้น เพ่ือให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จากนายนายชัชชม อรรฆภิญญ์ เป็น  นางสาวสุจิตรา ใจเอ้ือ 
  ล าดับที่ ๒ จากนายอุทัย อาทิเวช  เป็น  นายเอกพล ทรงประโคน  
  ล าดับที่ ๓ จากนายธนกฤต วรธนัชชากุล เป็น  นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวชั 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๘- 

  ๔.๕   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากนายชนะ ประณมศรี แสดงความจ านง 

ไม่ต่อสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและพ้นวาระเนื่องจากอายุเกิน ๗๐ ปี จึงขอ 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นายชนะ ประณมศรี เป็น นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
    ๔.๖  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายปิยะ นาควัชระ เป็น นายวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ 

    เนื่องจากย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่นของคณะฯ 

  ล าดับที่ ๕ จาก นายศุภชัย เหลืองแสงทอง เป็น นายสุพจน์ บุญวิเศษ 

    เนื่องจากก าลังจะหมดสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ 
    ความสามารถพิเศษ ประกอบกับมีปัญหาด้านสุขภาพ 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 



-๙- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
   ๔.๗   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร เป็น นายฉัตรกมล สิงห์น้อย 
    เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ไปเป็นอาจารย์ประจ า 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ เป็น นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 
    เนื่องจาก นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร เพ่ือให้สามารถ 
    จัดสรรเวลาในการบริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 

และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



-๑๐- 

มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๘   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร เป็น นายฉัตรกมล สิงห์น้อย 
    เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ไปเป็นอาจารย์ประจ า 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ เป็น นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 
    เนื่องจาก นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร เพ่ือให้สามารถ 
    จัดสรรเวลาในการบริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 

และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

 
 
   (นางจินตนา  เปล่งปลั่ง)    (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   
      นักวิชาการศึกษา      หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
       ผู้ช่วยเลขานุการ          ผูช้่วยเลขานุการ 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
       
  

 
 

  (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 

(ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 

ประธานกรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


