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เริ่มประชุมเวลา 11.20  น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2555 
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 การแจ้งผลการพิจารณาการขออนุมัติยกเว้นการใช้เกณฑ์ตาม มคอ.1 
 

      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ ว 1143  
ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การแจ้งผลการพิจารณาการขออนุมัติยกเว้นการใช้เกณฑ์ตาม มคอ.1 
ด้วยที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
ระดับบณัฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ มีหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้เสนอต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณากรณีการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์  
ในรอบปีการศึกษา 2555 โดยขอยกเว้นไม่ใช้เกณฑ์ตาม มคอ.1 “ข้อ 12.1 คุณสมบัติอาจารย์”และขอ
อนุมัติให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 “ข้อ 9 จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์” 
เพ่ือแทนการใช้เกณฑ์ตาม มคอ.1 ข้อ 12.1 เนื่องจากเกณฑ์ตาม มคอ.1 ดังกล่าวมีการก าหนดคุณสมบัติ
อาจารย์เพ่ิมเติมมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2548 และขอให้ใช้เกณฑ์ตาม 
มคอ.1 ข้อ 12.1 ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า 
       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งที่
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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       1.  ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ภายในปีการศึกษา 2555 
       2.  ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพบาบาลศาสตร์ 
(มคอ.1) ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนพัฒนา 2 ปี เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตาม มคอ.1 ดังกล่าว 
และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือนี้ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและ 
     ค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯ 

 

      ตามหนังสือที่ ศธ 6600/ 3207 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯ คณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์กลางเก่ียวกับการรับ จ่าย และการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2555 
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้กลั่นกรองร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาฉบับดังกล่าว และขอข้อมูล
เหตุผลประกอบเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2555 
      วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 9/2555 วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี- 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 4.1 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ Buu Test 
 

      ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2552 ที่ระบุไว้ในข้อ 26  
ว่า “นิสิตหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอก  
ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย” และระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ Buu Test  ส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2554 ข้อ 3 ให้จัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ Buu Test  อัตราครั้งละ 500 บาท 
      สถาบันภาษาจึงเสนอให้ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ Buu Test จ านวน 500 บาท (ส่วนของสถาบันภาษา) รวมกับค่าธรรมเนียม
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต จ านวน 500 บาท (ส่วนของคณะ/วิทยาลัย) รวมเป็นเงิน  
1,000 บาท ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา เก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ Buu Test จ านวน 500 บาท  
 รวมกับค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต จ านวน 500 บาท 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  มอบคณะฯ / วิทยาลัย ส่งข้อมูลนิสิตที่ต้องสอบ Buu Test ที่สถาบันภาษา 
2.  ขอให้สถาบันภาษาเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ Buu Test จ านวน 500 บาท 
     กรณีหลักสูตรเหมาจ่ายขอให้คณะฯ/วิทยาลัย ตัดโอนค่าธรรมเนียมการสอบ  
     Buu Test ให้สถาบันภาษา 
3.  ขอให้สถาบันภาษาท าปฏิทินการสอบ Buu Test และแจ้งให้คณะฯ / วิทยาลัยทราบ 
4.  ขอให้สถาบันภาษาจัดกลุ่มนิสิตในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 



-6- 

4.2 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
      ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 

      สถาบันภาษาขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2555 เนื่องจากสถาบันภาษาได้มี 
การปรับรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการ
ปรับรายวิชาแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้  

ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ข้อความในข้อ 3.1, 3.2 และ 4.2 ของ  
     ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
     ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
2.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 

 
4.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพื่อเพ่ิมช่องทางการรับ
กลุ่มผู้เรียนในระดับปริญญาตรี เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
โทควบเอก 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  แบบ 1.2  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
   - ดุษฎีนิพนธ์   72  หน่วยกิต 
  แบบ 2.2  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ   36  หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์   48  หน่วยกิต 
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ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
  แบบ 1.1  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
   - วิชาศึกษาเพ่ิมเติม (ไม่บังคับ) 
   - วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
   - ดุษฎีนิพนธ์   48  หน่วยกิต 
  แบบ 2.1  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ   12  หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์   36  หน่วยกิต 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน  
พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  ขอให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
    1.1  ขอให้ปรับแก้ ภาษาที่ใช้ ให้ใช้ค าว่า “ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
         บางรายวิชา” 
    1.2  ขอให้เสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
          ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจาณาต่อไป 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 11/2555 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ประธานขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งท่ี 11/2555  

เป็น วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการ ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
  5.2 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 

     ดุษฎีนิพนธ์หลัก 
 

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0789/ 2554 เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 นั้น หากส่วนงาน 
มีความประสงค์แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์หลัก 
ตามข้อ 6 และข้อ 7 ของประกาศฉบับดังกล่าว ขอให้ส่วนงานเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัย
เพ่ือจัดท าเป็นประกาศต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.3 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์) 
      ค าสั่งอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

     สอบวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์) 
 

       ฝ่ายวิชาการได้จัดท า ร่าง ตัวอย่างค าสั่ง จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
       1.  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์) 
       2.  ตัวอย่างค าสั่งอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์) 
       3.  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์) 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะฯ /วิทยาลัย พิจารณาด าเนินการปรับตัวอย่างค าสั่ง 

ตามความเหมาะของคณะฯ /วิทยาลัย  
 
ปิดประชุมเวลา 12.40 น. 
 

                                   
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


