
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๗/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๔. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๖. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๗. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๘. ดร.ศิริพรรณ บรรหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๙. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๑. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๒. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
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 ๑๔. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๑๕. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๑๖. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๑๗. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๑๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๔. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๕. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๖. คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๗. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล)  
 ๘. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๙. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ภัสนันท ์ พ่วงเถื่อน   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒. นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 ๓. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๕  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ การจัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพส าหรับการตีพิมพ์ 
  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

  ตามท่ี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ.  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ประชุมได้มี
การพิจารณาเรื่อง การจัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพส าหรับการตีพิมพ์ผลงาน 
ทางวิชาการของอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่คณะท างานด้านการวิจัยของ ทปอ. 
เสนอ ดังนี้ 
  ๑.  เสนอแนะให้อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ผลงาน 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นหลัก หากจะตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่นอกเหนือจากประกาศดังกล่าว  
หากมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบตามเกณฑ์ ๘ ข้อ ของประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินการได้ตามประกาศฯ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบตามเกณฑ์ฯ 
มหาวิทยาลัยสามารถน าส่งรายชื่อวารสารมายังคณะท างานด้านการวิจัยของ ทปอ. เพ่ือพิจารณา  
โดยคณะท างานจะส่งไปยังศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นผู้ด าเนินการในการพิจารณา
ตรวจสอบตามเกณฑ์ เมื่อศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยพิจารณาแล้ว จะส่งผลกลับไปยังมหาวิทยาลัย 
หากคุณภาพวารสารเป็นไปตามเกณฑ์ท้ัง ๘ ข้อ ของประกาศ ก.พ.อ. มหาวิทยาลัยสามารถเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองวารสารหรือข้อมูล แล้วจึงท าเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย และน าส่ง 
ก.พ.อ. ภายใน ๓๐ วัน พร้อมความเห็นของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม 
ในประกาศ ก.พ.อ. ต่อไป อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
  ๒.  ในกรณีที่นิสิตนักศึกษาหรืออาจารย์ตีพิมพ์วารสารอยู่ในฐานข้อมูลตามที่
ก าหนด แต่เมื่อจะส าเร็จการศึกษาหรือเมื่อยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ วารสารถูกถอดออกจาก
ฐานข้อมูล มีแนวทางดังนี้ 
  -  วารสารใดบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลฯ และมีองค์ประกอบของวารสารครบถ้วน เช่น 
สารบัญ บทน า ฯลฯ หากบทความยังคงปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล นิสิตนักศึกษาสามารถยื่นเป็นเงื่อนไข 
ในการส าเร็จการศึกษาหรืออาจารย์สามารถใช้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 
  -  กรณีนิสิตนักศึกษาที่ตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อจะยื่นหลักฐานเพื่อส าเร็จ
การศึกษา วารสารนั้นถูกถอดออกจากฐานข้อมูลฯ และบทความถูกถอดออกจากฐานข้อมูลฯ ด้วย เสนอให้
มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรท าการพิจารณาบทความที่มีปัญหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (peer review) 
เป็นกรณีเฉพาะ 
  -  กรณีอาจารย์ที่ตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อจะยื่นหลักฐานเพ่ือขอต าแหน่ง
วิชาการวารสารนั้นถูกถอดออกจากฐานข้อมูลฯ และบทความถูกถอดออกจากฐานข้อมูลฯ ด้วย เสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาในแง่กฎหมายประกอบเป็นรายๆ ไป ไม่สามารถก าหนดแนวทางกลางได้ เนื่องจากมี
ความหลากหลายของกรณี ส าหรับมหาวิทายาลัยในก ากับของรัฐขอให้หารือกับคณะท างานเกี่ยวกับ
กฏหมายของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก.) แต่ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ ขอให้นักกฎหมายของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ พิจารณา เพราะประเด็นดังกล่าวได้
เชื่อมโยงในข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
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  ในการนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะท างาน
ด้านการวิจัยของ ทปอ. เสนอ ทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าวข้างต้น แต่ควรให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการพิจารณา
เชิงคุณภาพมากกว่า จึงแจ้งเวียนมาเพ่ือให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  
  
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่  
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีมติ ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปรับแก้ ดังนี้ 
 ๑.  ขอให้พิจารณาทบทวน รายวิชา ๖๗๙๕๒๑ การบริหารการพัฒนา เนื่องจาก
รายวิชาในหลักสูตรส่วนใหญ่มีค าว่า “การบริหารการพัฒนา” อยู่แล้ว 
 ๒.  ขอให้พิจารณาทบทวนความซ  าซ้อนของสาขาวิชา และรายวิชาในหลักสูตร 
 ๓.  ขอให้จัดท าตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรการบริหารการพัฒนากับ 
หลักสูตรที่มีเนื อหาใกล้เคียงกัน ที่เปิดสอนอยู่แล้ว ภายในมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในครั งต่อไป 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว 
จึงขอเสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
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 แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑.  มหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สู่การ

เป็นอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย 
 ๒.  สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน

การบริหารการพัฒนา 
 ๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 ๔.  มหาบัณฑิตที่เท่าทันและเข้าใจสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไข

ปัญหาเชิงบูรณาการ มีธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมในสังคม 
 แผน ข 
 ๑.  มหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการพัฒนาส าหรับการ
ท างานในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 ๒.  สามารถประยุกต์ความรู้ในการบริหารการพัฒนา 
 ๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 ๔.  มหาบัณฑิตที่เท่าทันและเข้าใจสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไข
ปัญหาเชิงบูรณาการ มีธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมในสังคม 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   - วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ   ๒๑  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
  แบบ ข 
   - วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ   ๒๑  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
   - งานค้นคว้าอิสระ     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๑๒.๑/ ว ๐๐๓๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
 



-๖- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบฝ่ายเลขานุการนัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  หารือร่วมกันเกี่ยวกับความซ้ าซ้อนของสาขาวิชา และรายวิชาในหลักสูตร  
 ๒. เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอีกครั้ง 
 
 ๓.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๒๕ คน 
  และแผน ข ประมาณ ๕๐ คน 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่  
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณา การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๒๕ คน และแผน ข ประมาณ ๕๐ คน และมีมติ  
ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปรับแกใ้ห้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ในครั งต่อไป 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว 
จึงขอเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๒ 
ประมาณ ๒๕ คน และแผน ข ประมาณ ๕๐ คน 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๑๒.๑/ ว ๐๐๓๐  
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๒๕ คน และแผน ข  
ประมาณ ๕๐ คน แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๒  
ประมาณ ๒๕ คน และแผน ข ประมาณ ๕๐ คน แล้ว 
 
 
 



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๒๕ คน และแผน ข ประมาณ ๕๐ คน 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการ 
  บัณฑิตศึกษาพิจารณาอีกครั้ง 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ 
เนื่องจากในรายวิชา ๘๗๖๕๑๓ การจัดท าแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศขั้นสูง นั้นมีเนื้อหาส่วนใหญ่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาในระดับปริญญาตรี และรายวิชา ๘๗๖๖๗๑ ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร  
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีภูมิสารสเทศศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนิสิต
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และการท าวิทยานิพนธ์มากกว่า ดังนั้น จึงขอสลับรายวิชาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต ในรายวิชา 
๘๗๖๕๑๓ การจัดท าแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศขั้นสูง (Advanced Mapping and Aerial 
Photo Interpretation) ๓(๒-๒-๕) ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และรายวิชา 
๘๗๖๖๗๑ ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร (Resource Management Information System)  
๓(๒-๒-๕) ในหมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ย้ายไปอยู่หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ ที่ประชุม มีมติ ถอนวาระ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. แนวทางท่ี ๑ ให้คณะท าหลักสูตรปรับปรุงขึ้นมา เนื่องจากการสลับรายวิชา 
  ในหมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือก อาจส่งผลกระทบต่อนิสิตที่ได้ศึกษาไปแล้ว 
  และโครงสร้างหลักสูตร 
 ๒. แนวทางท่ี ๒ ให้คณะฯ ชี้แจงนิสิตให้เลือกเรียนรายวิชา ๘๗๖๖๗๑ ระบบสารสนเทศ 
  การจัดการทรัพยากร  พร้อมบอกเหตุผลให้นิสิตทราบ 



-๘- 

 ๔.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ 
 

 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวน ๕ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๓.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และ 
การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๕.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวนัพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ 
 ๑.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 
  สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๓.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และ 
  การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๕.  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
  ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๕ ฉบับ  
  โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบนิยามค าว่า “คณะ” ค าว่า “ส่วนงาน” ค าว่า “คณบดี” 
   ค าว่า “หัวหน้าส่วนงาน” ให้สอดคล้องกันทั้ง ๕ ฉบับ 
  ๑.๒ ใน ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 
   สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้ปรับข้อความ ข้อ ๕  
   เป็น “การรับโอนนิสิตนักศึกษาจะพิจารณาเฉพาะนิสิตที่เรียนในแผน 
   การศึกษาแบบ ก ๒ และแผน ข ในระดับปริญญาโท  แบบ ๒.๑ และ 
   แบบ ๒.๒ ในระดับปริญญาเอก เท่านั้น”  



-๙- 

  ๑.๓ ใน ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก 
   สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอใหป้รับข้อความ ข้อ ๖.๒ 
  ๑.๔ ใน ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และ 
   การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้ปรับข้อความ ข้อ ๕ 
   โดยย้ายค าว่า “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) ” ไปไว้หลังค าว่า  
   “หรือกลุ่มรายวิชา นั้นสังกัด” 
  ๑.๕ ในร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต  
   ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้ปรับนิยามค าว่า  
   “ประธานหลักสูตร” เป็น “ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบ 
   ในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทีค่ณะแต่งตั้งและเป็น 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ 
  ๑.๖ ในร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
   ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้เพ่ิมนิยามค าว่า  
   “คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” 
  ๑.๗ ในร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต  
    ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้ปรับข้อความ ข้อ ๘  
    ค าว่า “นิสิตระดับปริญญาโทบางส่วนเวลา” เป็น“นิสิตระดับปริญญาโท 
    ไม่เต็มเวลา”  
  ๑.๘ ในร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
    ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้ปรับนิยามค าว่า  
    “ประธานหลักสูตร” เป็น “ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบ 
    ในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่คณะแต่งตั้งและเป็น 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ 
  ๑.๙ ในร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
    ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้เพ่ิมนิยามค าว่า 
    “คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์”  
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาต่อไป  
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ประธานขอเปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็น วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

เวลาต่อจากประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 

                  
        (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
              นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
            ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                       
         (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
     ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


