
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๑/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๒.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   ๓.  รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔.  ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๕.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๗.  ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๘.  ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๙.  ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๐. ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๑๑. รศ.ภรด ี พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  ๑๒. รศ.ดร.มนตร ี แย้มกสิกร   กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๑๓. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 



-๒- 

๑๔. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๕. อาจารย์ชนิสรา แก้วสวรรค์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๖. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๗. อาจารย์ลภัสรดา โอดอลน่อล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๑๘. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๑๙. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๐. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร) 
  ๒.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 
  ๓.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
  ๔.  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  (นายพิชิตร  มีพจนา) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    คณะศึกษาศาสตร์ 
  ๒.  นางสาววชัร ี ก าจัดโศรก   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  ๓.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๐  น. 
 

 
 



-๓- 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
      วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันอังคารที ่๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เนื่องจากรหัสวิชาของหลักสูตรเดิม 
เป็นหลักสูตรร่วมกับเครือเทา – งาม ซ่ึงซ้ าซ้อนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ดังนั้น สาขาวิชาจึงเห็นควรให้เปลี่ยนรหัสในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๔- 

  ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
        ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

      ๑.  เพ่ือให้รายวิชาเลือกเหมาะสมกับการบูรณาการความรู้ด้านสหวิทยาการกับ 
วิทยานิพนธ์ของนิสิต 
        ๒.  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ในอนาคต 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือเพ่ิมรายวิชาเลือก
จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา ๓๒๗๖๕๑ คณิตศาสตร์เชิงการจัด ๓(๓-๐-๖) และรายวิชา ๓๒๗๖๗๑ 
ทฤษฎีจ านวนส าหรับคณิตศาสตร์ศึกษา ๓(๓-๐-๖) เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียน 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๕- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงิน 
      ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา 

 

        ประธานแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการ เรื่อง ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย 
บูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา  
ตามท่ีฝ่ายวิชาได้จัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา และด าเนินการส่งให้คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์
กลางเก่ียวกับการเก่ียวกับการรับ จ่าย และการบริหารการเงินและทรัพย์สินพิจารณาไปแล้วนั้น 
คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์กลาง ฯ ได้พิจารณาแล้วและขอข้อมูลเหตุผลประกอบเพ่ิมเติม  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

                
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน            ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
           ผู้บันทึกการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


