
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   (แทน) ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. นางสาววันทนา ยั่งยืน    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ผศ.ดร.ณรงค์ พลีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. พันต ารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๙. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๑. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๔. นางสาวเสาวนีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การส่งวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและ 
รายละเอียดการส่งมอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาให้กับส านักหอสมุด เพ่ือเผยแพร่ 
ทั้งในส่วนของ (๑) เล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และ (๒) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดมาตรฐานในการน าข้อมูลวิทยานิพนธ์เข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม  
(Thailand Digital Collection: TDC) เพ่ือเผยแพร่และตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
ในฐานข้อมูลอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักหอสมุดจึงขอให้ทุกส่วนงานด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่มีความสมบูรณ์ของหน้าอนุมัติจาก 
คณะกรรมการฯ ซึ่งให้รับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรได้ 
ให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. บันทึกวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
โดยวิธีแปลงไฟล์จาก “เอกสาร Word (.doc)” เป็น “เอกสาร PDF (.pdf)” 
ไม่ใช้การสแกนเอกสาร 

๓. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการแปลง ให้จัดท าเป็นไฟล์เดียวทั้งเล่ม 
ไม่ต้องแยกบท 

๔. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการบันทึก ไม่ต้องจัดท าลายน้ าตราสัญลักษณ์ 
มหาวิทยาลัย 

๕. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง ขอให้แนบแผ่นซีดีที่บันทึกข้อมูล 
ตามมาตรฐานข้อ ๑-๔ ข้างต้น มาด้วยทุกครั้ง 

๖. ขอให้จัดพิมพ์รายการของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่น าส่งส านักหอสมุด 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเรียงล าดับเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ตามรายการน าส่ง 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนีก้รณีส่วนงานด าเนินการส่งเล่มงานนิพนธ์  

วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ให้กับส านักหอสมุดแล้ว ขอให้ส านักหอสมุดส่งหนังสือ 
ตอบรับให้กับส่วนงานด้วย เพื่อให้การด าเนินการส่งเล่มถูกต้องและครบถ้วนต่อไป 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในการ 
ผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความม่ันใจของ 
ภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศ 
ที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และตลอดช่วง 
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๓-พ.ศ. ๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP 
ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๒๗ ต่อ GDP โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุน 
 



-๕- 

ด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ 
ประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ 
ประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ในระดับก้าวหน้า โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการพัฒนา 
บุคลากรด้านการวิจัยของประเทศให้มีจ านวนเพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนา 
ศักยภาพของสังคมชุมชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตร 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ใช้มาเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงได้ประชุมและออกแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากนั้นได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน คือ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุง 
แก้ไขเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๐ และน ามาวิพากย์ 
ร่วมกันกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการประชุมในภาควิชาฟิสิกส์และน าเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 
วิทยาศาสตร์ โดยมีการปรับวัตถุประสงค์ เนื้อหาหลักสูตร ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับ 
สภาวะปัจจุบัน ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่ม/ปรับรหัส 
รายวิชา และก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี 
 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๕๓ หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับ     ๕ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๓ หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับ     ๕ หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับเลือก     ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างหลักสูตรแบบ ๑.๑ ในหมวดวิชาเอกบังคับ 
 ให้ระบุ “ไม่นับหน่วยกิต” 
๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับรวมรายวิชาดุษฎีนิพนธ์เป็น ๑ รายวิชา และขอให้ปรับ 
 ชื่อรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ภาษาอังกฤษเป็น “Doctoral Dissertation” 
๑.๓ ขอให้ตรวจสอบวิธีการเขียนภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้องกัน 
 ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
๑.๔ ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 กรณีนิสิตที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมเีหตุผล คือ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดความรู้ เทคนิควิธีการ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยขึ้น อีกท้ัง 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
ประกอบกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหรือไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ 
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ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงท าการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาเพ่ือให้การเรียนการสอนในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป นิสิตจะได้รับความรู้ วิธีการ และเทคนิคทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ 
ท าวิจัย วางแผน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
  งานค้นคว้าอิสระ     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับ Curriculum Mapping โดยเพิ่มความรับผิดชอบหลัก 
 ในผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ ๓ ด้านความรู้ ข้อ ๔ และ 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ ๑ และข้อ ๓ 



-๘- 

๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการล าดับแรกของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๓ นางสาวปัทมา พอดี และล าดับที่ ๕ นางสาวภัทราพร สร้อยทอง 
 โดยผลงานทางวิชาการต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมเีหตุผล คือ ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ มีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ รวมถึงเทคนิควิธีการและความรู้ต่าง ๆ อีกท้ัง 
จากสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคตะวันออกและของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปเช่นกัน การแข่งขันและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมขยายตัวออกไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ  
รวมทั้งภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยครั้งข้ึนอีกท้ังนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้น 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือไทยแลนด์ ๔.๐ ดังนั้นการปรับปรงหลักสูตรนี้จึงเป็น 
การเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยความรู้ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์นี้ 
สามารถน าไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ โดยนักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ จะมีความรู้ 
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่พร้อมส าหรับการท างานในสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
 



-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับ Curriculum Mapping โดยเพิ่มความรับผิดชอบหลัก 
 ในผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ ๓ ด้านความรู้ ข้อ ๔  
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ ๔ และด้านการ 
 วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ ๓ 
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการล าดับแรกของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๓ นางสาวปัทมา พอดี และล าดับที่ ๕ นางสาวภัทราพร สร้อยทอง 
 โดยผลงานทางวิชาการต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี หลักสูตรได้ครบรอบ 
เวลาที่จะต้องปรับปรุงตามระเบียบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  
รอบระยะเวลา ๕ ปี ทางสาขาวิชาจึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพของวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สถานภาพ ให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อ 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 



-๑๐- 

    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน 
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
(มคอ. ๐๔) โดยขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้องต่อ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคณุวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ให้สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเ้ปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี หลักสูตรได้ครบรอบเวลาที่จะต้องปรับปรุง 
ตามระเบียบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี  



-๑๑- 

ทางสาขาวิชาจึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพของ 
ดุษฎีนิพนธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สถานภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนิน 
การปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  หมวดดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบ 
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้านให้สอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ ๖ 
ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
และขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้าน   

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๒- 

 ๔.๖ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถใช้เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเกณฑก์ารสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
และมีมติก าหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 

ประเภทแบบทดสอบ 
หลักสตูรภาษาไทย 

หลักสตูรภาษาอังกฤษ หรือ  
หลักสตูรนานาชาต ิ

ป.โท และ ป.บัณฑิต
ช้ันสูง (คะแนน) 

ป.เอก  
(คะแนน) 

ป.โท และ ป.บัณฑิต
ช้ันสูง (คะแนน) 

ป.เอก  
(คะแนน) 

๑. BUU-Test ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒. TOEFL 
 ๒.๑ Paper-based 
 ๒.๒ Computer-based 
 ๒.๓ Internet-based 

 
๔๕๐ ขึ้นไป 
๑๓๑ ขึ้นไป 
๔๕ ขึ้นไป 

 
๕๐๐ ขึ้นไป 
๑๗๓ ขึ้นไป 
๖๑ ขึ้นไป 

 
๕๐๐ ขึ้นไป 
๑๗๓ ขึ้นไป 
๖๑ ขึ้นไป 

 
๕๕๐ ขึ้นไป 
๒๑๓ ขึ้นไป 
๗๙ ขึ้นไป 

๓. IELTS ๕.๐ ขึ้นไป ๕.๕ ขึ้นไป ๕.๕ ขึ้นไป ๖.๐ ขึ้นไป 
 

 โดยมีแนวทางและข้อยกเว้นดังนี้ 
 ๑. ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ  
  ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้งดใช้ข้อ ๕.๒   
 ๒. กรณีท่ีส่วนงานด าเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว  
  นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศดังกล่าว  
  ก่อนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 

 ต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยก าหนดเกณฑก์ารสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 



-๑๓- 

ประเภทแบบทดสอบ 
ระดับปริญญาโท และ 

ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง  
(คะแนน) 

ระดับปริญญาเอก 
(คะแนน) 

๑. BUU-GET ๕๐ ขึ้นไป ๖๐ ขึ้นไป 
๒. TOEFL iBT 
 TOEFL pBT 

๔๒ ขึ้นไป 
๔๕๐ ขึ้นไป 

๕๗ ขึ้นไป 
๕๐๐ ขึ้นไป 

๓. IELTS ๔.๕ ขึ้นไป ๕.๕ ขึ้นไป 
๔. CU-TEP ๔๕ ขึ้นไป ๖๕ ขึ้นไป 

 

  จากการปรับลดเกณฑค์ะแนนการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดความแตกต่างและข้อเสียเปรียบ 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการนี้ ส่วนงานที่รับนิสิตเข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงเสนอขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถใช้เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายชื่อดังนี้ 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๒. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๓. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๖. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิทยาศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถใช้เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ในทุกหลักสูตร สามารถใช้เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได ้

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๔- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ การทบทวนและเข้มงวดคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 ขอให้ทุกส่วนงานทบทวนและเข้มงวดคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยให้ทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้ควบคุม 
งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ และให้ทบทวนสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา          ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


