
รายละเอียดประกอบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์ศิริวดี  บุญมโหตม์   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์ปิยะวัฒน์  ชนินทร์ตระกูล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



-๒- 

 
 ๑๕. อาจารย์วชิราภรณ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๖. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๘. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๙. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๑. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
 



-๓- 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
๓. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
๔. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ศรีสกุล  เฉียบแหลม   รพ.พระปกเกล้าจนัทบุร ี
 ๒. นางสาวกมลณิชา อนันต์    คณะพยาบาลศาสตร ์
 ๓. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 ๔. อาจารย์สกฤต ิ อิสริยานนท ์   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 ๕. อาจารย์ศิริศักดิ์  จึงถาวรรณ   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 
เริ่มประชุมเวลา   ๙.๑๕     น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 



-๔- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการเปิด
สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาค
ส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดย
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ศตวรรษท่ี 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ๒๒ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพ  ๗๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) ทฤษฎี ๔๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) ปฏิบัต ิ ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๑๒๒๑ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
 
 
 
 



-๕- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. พิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว โดยคณะกรรมการฯ 
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ 
๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องต่อสัดส่วนจ านวนอาจารย์ 

 ประจ าต่อนิสิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๔ เอกสารแนบหมายเลข ๑ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง 
  กับหลักการเขียนค าอธิบายรายวิชาตามคู่มือการเสนอหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑.๕ ให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อวิชา “พลานามัยและสันทนาการ” เป็น “พลานามัย 

 และนันทนาการ” และขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา ภาษาไทยและ   
   ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
๑.๖ เอกสารแนบหมายเลข ๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping 
๑.๗ เอกสารแนบหมายเลข ๕ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ขอให้ตรวจสอบการระบุ 

 หมายเหตุในหมวดวิชาเฉพาะให้ถูกต้อง 
๑.๘  ตารางเปรียบเทียบรายวิชา ในการระบุหมายเหตุขอให้ตรวจสอบการใช้ค าว่า  
 “ตัดทิ้ง” ปรับเป็น “ยกเลิกรายวิชา”  
๑.๙ ขอให้เพ่ิมเอกสารแนบผลการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 (stakeholder) 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวมนทิรา  สังข์ศิลชัย เป็นนางสาวภัคชิสา คนสุภาพ  
    เนื่องจากนางสาวมนทิรา สังข์ศิลชัย  ลาออกจากราชการ  
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวสุภัค  วงษ์วรสันต์ เป็นนางสาวกุลนาถ มากบุญ  
    เนื่องจากนางสาวสุภัค  วงษ์วรสันต์  ย้ายไปวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
    จังหวัดชลบุรี  
  ล าดับที่ ๓ จาก นายปิยะเสริญ  พิชิตวงศ์  เป็นนางสาวกาญจนชญา ศิริโชติ  
    เนื่องจากนายปิยะเสริญ พิชิตวงศ์ ไม่มีผลงานวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่ออังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 



-๖- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต

สาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓   การขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต และการขอปรับแผน 

 การรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 

 และการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ภาคการศกึษาต้น 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดม้ีมติให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 หลักสตูร 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารยป์ระจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา  

๑:๘ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

รวม  ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 
 

  ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจ านวนอาจารย์
ประจ าต่อนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา จาก ๑:๘  
เป็น ๑:๒๐ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 
 

๑. การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในการส่งเสริม 
สุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกัน มิได้เน้นเพ่ือการบ าบัดหรือเพ่ือการรักษา 

๒. การเรียนการสอนด้วยวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ไม่มีเกณฑ์ท่ี 
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ 
 
 



-๗- 

๓. การมีนิสิตที่มากพอและเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาที่จะสร้าง 
เสริมประสบการณ์การท างานเป็นทีมและการบูรณาการท้ังด้านวิชาการและการ
ปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นผลดีต่อคุณภาพบัณฑิต 

  ๔.  คณะฯ มีอุปกรณ์ สถานที่ และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

  ทั้งนี้ การขอปรับสัดส่วนอาจารย์:นิสิต จาก ๑:๘ เป็น ๑:๒๐ จะมีผลให้คณะฯ สามารถ
บริหารงบประมาณได้ โดยไม่จ าเป็นต้องหารายได้จากการปรับค่าเล่าเรียนที่จะเกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองโดยรวม และขอปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้ 
 

 หลักสูตร 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารยป์ระจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา  

๑: ๒๐ ๑๒ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

รวม  ๑๒ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

 หมายเหตุ * จ านวนการรับนิสิตตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต 
และการขอปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
และการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต และการขอปรับ 

แผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ 
การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจ านวนอาจารย์  

 ประจ าต่อนิสิต และปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  
 ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได ้

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  
 



-๘- 

๔.๔ การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๙ ไดม้ีมติให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 หลักสูตร 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๑:๕๐ 
๑๗ 

๑๘๖ ๑๘๖ ๑๘๖ ๑๘๖ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคบัณฑิต) 

๑:๕๐ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๑:๒๕ ๑๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 

๑:๒๕ 

๑๘ 

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

๑:๒๕ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

รวม  ๖๙ ๒๓๖ ๒๓๖ ๒๓๖ ๒๓๖ 

 
   เนื่องจากในการด าเนินการร่างหลักสูตรมีการค านวณต้นทุนการบริหารจัดการหลักสูตร 
ที่เหมาะสมไว้แล้ว และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดความคุ้มค่า คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์จึงขอเสนอการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวน ๔ หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 หลักสูตร 
 

 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคบัณฑิต) 

 ๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ๖ ๑๕๐ 
๑๕๐ 

๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 

 ๕ ๑๕๐ 
๑๕๐ 

๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

 ๕ ๑๕๐ 
๑๕๐ 

๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ 

รวม  ๒๑ ๙๒๖ ๔๗๖ ๔๗๖ ๔๗๖ 

 หมายเหตุ * จ านวนการรับนิสิตตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



-๙- 

 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแผนการรับนิสิตให้สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อ 
     นิสิตเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และให้พิจารณาทบทวน 
     ปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสม โดยค านึงถึงจุดคุ้มทุน 
๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
 ๔.๕ การทบทวนการจัดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และวันส่งเกรด 
  ปลายภาคเรียน 

   

               ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่  
8 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 ได้พิจารณา เรื่อง การจัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน แล้วมีมติให้มีการจัด
สอบกลางภาคและปลายภาค ครั้งละ 1 สัปดาห์ นั้น เนื่องด้วยคณะเภสัชศาสตร์ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 6208/658  
ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตที่ขอให้มีการพิจารณาทบทวนการจัดช่วงเวลา
การสอบใหม่ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) และจากการประชุมนิสิตพบผู้บริหาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2559 ได้ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนขยายเวลาการจัดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ๑ สัปดาห์ 
เพ่ือจะได้มีเวลาในการทบทวนเนื้อหารายวิชามากขึ้นส าหรับการสอบ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
จึงขอเสนอเรื่อง การทบทวนการจัดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และวันส่งเกรดปลายภาคเรียน เพ่ือให้ 
ที่ประชุมพิจารณา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

1. จ านวนวันในการจัดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  
    2. หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อ 1 ขอทบทวนการส่งเกรดภายใน 12 วัน หลังจาก 

    วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค ครั้งละ 1 สัปดาห์ 

เช่นเดิม และส าหรับนิสิตภาคพิเศษให้เพ่ิมวันเสาร์-อาทิตย ์รวมเป็น ๙ วัน 
   
 



-๑๐- 

 ๔.๖ ขอหารือการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ แบบการศึกษาออนไลน์  
  (Online Education Program) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 
  ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ณ วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น ได้มี
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แบบการศึกษาออนไลน์ (Online Education Program) จาก 
Smart Horizons Career Online High School, Florida, USA ประเทศสหรัฐอเมริกา มาสมัครเข้าศึกษา  

ตามหลักฐานใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 ซ่ึงตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๔ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัย 
รับรอง หรือ  
  (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น หรือ  

  (๓) ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด ๑๒ จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ 
รับรองหรือ  

  (๔) ผู้ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด ๑๒ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี 

ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา หรือ  
  (ข) ส าเร็จการศึกษาจากประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศที่ใช้ระบบ 
ของประเทศ สหราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานแสดงผลการเรียนว่าได้สอบผ่าน  

๑) General Certificate of Education (GCE) ‘O’ Level หรือ  
General Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) จ านวน ๕ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A B C D และ E หรือ  
    ๒) GCE ‘A’ Level จานวน ๓ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A B C D 
และ E หรือ  
   ๓) GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level รวมกัน 
ไม่ต่ ากว่า ๕ วิชาหลัก หรือ  
    (ค) ส าเร็จการศึกษาระดับ Form ๖ จากประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี
ประกาศนียบัตรจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) แสดงการส าเร็จการศึกษาพร้อมทั้ง
แสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๕ วิชาหลัก หรือ  
    (ง) ส าเร็จการศึกษาเกรด ๑๒ จากประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี
ประกาศนียบัตรออกในนามของรัฐนั้น และต้องมีหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือ 
    (จ) ส าเร็จการศึกษาจากประเทศอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการออกใบรับรองให้ 
หรือมีประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรือได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ  
 
 



-๑๑- 

  (๕) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือเข้า 
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะใดคณะหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น  

  (๖) เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
 (๗) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อ 

การศึกษา  
  (๘) ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยการถูกลงโทษไล่ออก  
 คณะที่จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศอาจก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เป็น 

นิสิตเพ่ิมเติมจากท่ีกล่าวข้างต้นได้ โดยให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
  ในการนี้วิทยาลัยนานาชาติจึงขอหารือกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษา
แบบออนไลน์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศฯ หรือไม่ และขอเสนอก าหนดคุณสมบัติการจบการศึกษาแบบ
ออนไลน์ในประกาศฯ ให้ชัดเจน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แบบการศึกษาออนไลน์  
  (Online Education Program) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้วิทยาลัยนานาชาติรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

แบบการศึกษาออนไลน์ (Online Education Program) จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 

 ๕.๑ ขอหารือการปรับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ขอหารือการปรับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากในประกาศฯฉบับดังกล่าวไม่ได้ก าหนดประเภทนิสิตทดลองเรียนและ
นิสิตอาคันตุกะไว้ วิทยาลัยนานาชาติจึงขอเสนอปรับแก้ประกาศฯ ดังนี้ 
  ข้อ ๖ ประเภทนิสิต 

(๑) นิสิตภาคปกติ 
(๒) นิสิตภาคพิเศษ 
(๓) นิสิตทดลองเรียน เป็นนิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
(๔) นิสิตอาคันตุกะ เป็นนิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางวิชาที่มหาวิทยาลัย

เปิดสอน 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาขอหารือการปรับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 



-๑๒- 

มติ  ที่ประชุมมอบฝ่ายวิชาการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มข้อ ๖ ประเภทนิสิตทดลองเรียนและ 
นิสิตอาคันตุกะ 

 
 

 ๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐   น. 
 
 
 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
 
 
          (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


