
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๘/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ 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. รศ.ดร.เอกรินทร์  สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๖. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๗. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. ดร.จักรี  ไชยพินิจ    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๙. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๐. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๑. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๒. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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๑๓. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

 ๑๕. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ   กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๙. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.ภัทราวดี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๑. ผศ.ดร.อานนท์ ไชยสุริยา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
  ๒๓.   ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๔. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๔. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๕.  นางสาวเสาวณีย ์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑.  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 

  ๒.  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  ดร.สุชนนี  เมธิโยธิน   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๒.  นายไพรินทร์  ทองภาพ   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๓.  อาจารย์ชนิสรา  แก้วสรรค์   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๔.  อาจารย์กชพร นรมาตย์    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๕.  ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

 ๖.  นางจินตนา  เปล่งปลั่ง   กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๕๕  น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
  เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
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วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ขอทักท้วงและทบทวนการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 

  ตามท่ีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้เสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
(กจ.ม.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นชอบ 
แต่สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบโดยปรับชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)”  
เป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (บธ.ม.)” และสภามหาวิทยาลัย  
ได้ให้ความเห็นชอบโดยปรับชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)” ตามล าดับ นั้น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ขอทักท้วงและทบทวนการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เนื่องจากการปรับชื่อหลักสูตรดังกล่าว มีความซ้ าซ้อน 
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปิดมา 
ก่อนหน้านั้นแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอทักท้วงและทบทวนการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้เสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพ่ือผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอก 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยทางวาริชศาสตร์ มีความรู้ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และแก้ไขปัญหาการวิจัยอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย รวมถึงการเป็น 
ผู้น าในการพัฒนาความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางวาริชศาสตร์ที่เหมาะสม 
 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๗๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๗๒ หน่วยกิต 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยขอให้พิจารณาใส่เหตุผลในการปรับปรุง อาทิเช่น มีการปรับเพ่ิมระบบ 

     และกลไกในการก ากับและติดตามด้านคุณภาพของผลงานวิจัย 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
   
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล คอื เพ่ือให้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ล าดับที่ ๒  
จาก นายบรรพต  วิรุณราช เป็น นางสาวชนิสรา  แก้วสวรรค์   
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๘   
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
 
 



-๖- 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้มีอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ล าดับที่ ๒  
จาก นายบรรพต  วิรุณราช เป็น นางสาวชนิสรา  แก้วสวรรค์   
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมือ่วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการพัฒนาองค์การ 
และการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 



-๗- 

  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวกฤษณา  โพธิสารัตนะ เป็น นางสาวทักษญา  สง่าโยธิน 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายธีรัตม์  พิริยะผลิน เป็น นางภัทรี  ฟรีสตัด 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายฤทธี  ชูเกียรติ เป็น นางสาวนุจรี  ภาคาสัตย์ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายสมชาย  ชุณหรัศมิ์ เป็น นายบรรพต  วิรุณราช 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายกรินทร์  บุญเลิศวณิชย์ เป็น นายสุรัติ  สุพิชญางกูร     

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ 
และการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายสมโภชน์  วัลยะเสวี เป็น นางระพีพร  ศรีจ าปา 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายนนท์  สหายา เป็น นายยอดยิ่ง  ธนทวี 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวปณิตา  สกุลแก้ว เป็น นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายยิ่งยศ  โชคชัยวรรัตน์ เป็น นายนพดล  เดชประเสริฐ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายกรินทร์  บุญเลิศวณิชย์ เป็น นายอ านาจ  สาลีนุกูล     

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับเพ่ิมหมายเลขหน้าของผลงาน 
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่  ๒ นายยอดยิ่ง  ธนทวี 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ เป็น นายศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายพีรวัฒน์ ชูเกียรติ  เป็น นายนนท์ สหายา 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายวุฒิชัย สทิธิมาลากร  เป็น นายธีทัต ตรีศิริโชติ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์  เป็น นางสาววิไลลักษณ์ ค าลอย 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายสิงห์ชัย บุญยโยธิน  เป็น นางสาวศิริญญา โชคชัยวรรัตน์    

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที ่ ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้พิจารณา 
ทบทวนปรับอาจารย์ล าดับที่ ๔ และอาจารย์ล าดับที่ ๕ ให้เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ หรือต าแหน่ง 
ทางวิชาการท่ีเหมาะสม 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๙- 

 
 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายเจษฎา ปัญญาศร  เป็น นายช านาญ งามมณีอุดม 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวศาสนีย์ โล่ห์วิสุทธิ ์ เป็น นางสาวสุธาศิณี สุศิวะ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายสงวนศักดิ์ เภสัชสงวน  เป็น นางสาวณภัคอร ปุณยภาภัสสร 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา เป็น นายศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์  
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  
เมือ่วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมือ่วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
๑.๑  ขอให้ปรับแก้อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔ ให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  โดยไม่ต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้เอาเครื่องหมาย * ออก 
๑.๒  ขอให้ปรับเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๖ 
   และล าดับที่ ๗ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

 
 
 

(นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

(ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 

ประธานกรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


