
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๙/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๕ น. 
 
ผู้มาประชุม 

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

  ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๔. เภสัชกร ดร.กัมปนาท  หวลบุตตา.    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
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. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 



-๒- 

๑๓. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

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

 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๑๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๑๗. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๑๘.    ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๙. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๒๐. รศ.ดร.ยุวดี   รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี   
๒๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๒๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
๒๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๖. นางจินตนา เปล่งปลั่ง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 



-๓- 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  (ผศ.นพ.พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ)  
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ)์ 
๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (รศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ) 
๔. ผู้อ านวยการสถาบันภาษา (ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง) 
๕. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (รศ.ดร.จิตติมา   เจริญพานิช) 

   
วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที ่๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
 
มติ    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
   
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
  -ไม่มี-  
 
 
 
 



-๔- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ ขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ มีจ านวนผู้สมัคร 
เข้าศึกษาต่อน้อยกว่าแผนการรับนิสิตที่คณะฯ ก าหนด พร้อมทั้งคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๓๕ คน และยังคง
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้างของนายสุริยันต์ นนทศักดิ์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ล าดับที่ ๕ จาก นายสุริยันต์ นนทศักดิ์ เป็น นางอนงค์ วิเศษสุวรรณ์   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๕- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายอานนท์ ไชยสุริยา เป็น นางสาวอรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ 
       เนื่องจาก นายอานนท์ ไชยสุริยา ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืน 

  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวมาลี นิสสัยสุข เป็น นางสาวรินดา วราวุฒ ิ

       เนื่องจาก นางสาวมาลี นิสสัยสุข เกษียณอายุราชการ  
  ล าดับที่ ๕ จาก นายทณุ เตียวรัตนกุล เป็น Mr.Richard Anthony O’Donnell 
       เนื่องจาก นายทณุ เตียวรัตนกุล อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

    จัดท าผลงานวิจัย 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๖- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ 
 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
 ๕.๒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์น าเสนอในที่ประชุม เรื่องระบบการจัดการเรียนการสอน 
  ในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
   
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้น าเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดระบบ 
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งสถาบันภาษา 
อาจใช้โปรแกรมออนไลน์นี้ ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนิสิต 
มหาวิทยาบูรพา ต่อไปได้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ประธานขอหารือกับสถาบันภาษา 
 
 ๕.๓ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานใหม่ 
  ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหมร่ะดับบัณฑิตศึกษา  
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร 
และพัฒนาการบริหารจัดการภายในหลักสูตรของแต่ละคณะภายใต้เกณฑ์มาตรฐานใหม่ โดยเน้นในเรื่อง 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



-๗- 

 ๕.๔ ติดตามการรับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   
  คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอในที่ประชุมให้มีการติดตามการรับทราบ 
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัย เสนอไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจากมีหลักสูตรที่ สกอ. 
ยังไม่ได้รับทราบเป็นจ านวนมาก และเป็นเวลานานท าให้คณะต่าง ๆ ไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตร แก้ไข
หลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 
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