
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๓/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส านักงานอธิการบดี อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (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.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ดร.จักรี  ไชยพินิจ    (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. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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 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. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.จิตติมา  เจริญพานิช) 
๒. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (นางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางปัทมา  วรรัตน์   กองบริการการศึกษา 
๒. นางจินตนา  เปล่งปลั่ง  กองบริการการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๕๐  น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๘๙/๒๕๕๔ เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ 
 ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๘๙/๒๕๕๔  
เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก 
พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ฝ่ายวิชาการขอเสนอประกาศฯ ฉบับดังกล่าวอีกครั้ง เพ่ือโปรดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ การแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นไปตามค านิยามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นไปตามค านิยาม 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงมีดังนี้ 

๑. อาจารย์ที่ปรึกษา 
๒. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 
๓. อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ 

  การแต่งตั้งอาจารย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ไม่ได้มีการนิยามในข้อบังคับ 
จะส่งผลต่อการคิดภาระงานหรือการเบิกจ่ายเงินได้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
  -ไม่มี- 
  

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐาน ๑๑ มาตรฐาน 
ของคุรุสภา   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 



-๕- 
๑.๑  รหัสวิชา 401572 ความเป็นครู ขอให้พิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน 
 คุณธรรมจริยธรรม 
๑.๒  ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อวิชาภาษาไทยและชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

ในรายวิชา 404503 และ 400581 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
   
  ๔.๒   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
          สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ ย้ายสังกัดภาควิชา จึงขอเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๕ จากนางสาวรุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ เป็น นางสาวพักตร์วิภา  โพธิ์ศรี   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให้ปรับแก้ 
    ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
    ๑.๑  ขอให้ปรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยให้ใช้ผลงาน 

ทางวิชาการย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี  
          ๑.๒  ขอให้ปรับผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.  ประกอบด้วย  

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงาน 
ทางวิชาการให้เขียนแบบ American Psychological Association (APA)   
(ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2556  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๖- 
   

๔.๓  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ ย้ายสังกัดภาควิชา จึงขอเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวรุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ เป็น นางสาวพักตร์วิภา  โพธิ์ศรี   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให้ปรับแก้ 
    ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
    ๑.๑  ขอให้ปรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยให้ใช้ผลงาน 

ทางวิชาการย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี  
          ๑.๒  ขอให้ปรับผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.  ประกอบด้วย  

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงาน 
ทางวิชาการให้เขียนแบบ American Psychological Association (APA)   
(ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2556)    

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพ่ือก าหนด 
วันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  
  ส านักงานอธิการบดี อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 
 

 
 
 

(นางเสริมศรี  สามารถกิจ)      (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

        ผู้ช่วยเลขานุการ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


