
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    (แทน) ประธานกรรมการ  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (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. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
 ๙. ดร.นฤมล   อินทรวิเชียร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. ดร.พอจิต   นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 



- ๒ - 
 

 ๑๓. ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.เพชรรัตน์  รัตนวงษ ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.มัณฑนา  รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗.  ผศ.ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.ปาจรีย์  อับดุลลากาซิม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    
 ๒๑. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๒. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๓. อาจารย์ศุภฤทัย อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๔. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณะบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๕. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   
 ๒๖. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๗. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๙. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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 ๓๐. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๔. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๕. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๖. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๗. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 
  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ฝ่ายวิชาการขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุว่า “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ 
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  
หรือสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก ๑ หลักสูตร” ดังนั้น จึงขอให้ 
แต่ละส่วนงานด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยจัดทํา สมอ. ๐๘ ทันท ีที่มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อ ลาออก เกษียณอายุราชการ หรืออ่ืน ๆ ที่มีผลให้คุณสมบัติและจ านวน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒. กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุว่า “อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ 
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ 
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” ดังนั้น จึงขอให้แต่ละส่วนงานด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรโดยจัดทํา สมอ. ๐๘ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง (ก่อนเปิดภาคการศึกษา) หรือตามความจําเป็น 
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
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มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 
  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  กองบริการการศึกษาเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ิมรายวิชา ๙๙๙๙๙๙๖๑ ศาสตรพ์ระราชา  
ในกลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มสังคมศาสตร์) เพ่ือให้นิสิต 
ระดับปริญญาตรีได้เรียน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการจัดท ารายวิชาศาสตร์ของพระราชา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๓๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
    พระนามของในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
  ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๒ นางสาวกฤติกา  
หงษ์โต เป็น นางสาวพิมลพรรณ ทวีการ เนื่องจากนางสาวกฤติกา หงษ์โต ลาศึกษาต่อ และเพ่ือปฏิบัติ 
ตามประกาศสภากายภาพบ าบัด เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัดและ  
เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัด ที่ว่า “อาจารย์ 
กายภาพบ าบัดประจ าหลักสูตร” หมายถึง บุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน  
และการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลา 
ตามเวลาท าการ) รวมทั้งเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓ นางสาวภูริชญา  วีระศิริรัตน์  เป็น นางสาวกุลธิดา กล้ารอด และอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ เป็น นางนงนุช ล่วงพ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
 ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 

ประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
  ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ และขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ คือ  
  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตร โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA)  
  (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ให้ใช้ย้อนหลัง ๕ ปี 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมีเหตุผล คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๑ นางสาวกฤติกา หงษ์โต ได้รับการตอบรับ 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจาก 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ ์ 
และเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๒ นายคุณาวุฒิ วรรณจักร เป็น นางสาวอรชร บุญลา เพ่ือให้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีองค์ประกอบครอบคลุมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชากายภาพบ าบัดหลักทุกสาขา 
ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรด าเนินไปอย่างเรียบร้อย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

อนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ อนุมัติ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวอชิรญา  ภู่พงศกร เป็น นายอนุชา อชิรเสนา 
   เนื่องจากนางสาวอชิรญา  ภู่พงศกร ลาก่อน 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวภัทราภรณ์  เกษตรสาระ เป็น นางสาวภัทรมน  สาตรักษ์ 
    เนื่องจากนางสาวภัทราภรณ์  เกษตรสาระ ลาก่อน 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๓๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
  และขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ คือ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 
  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๔ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๕ คู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคลเข้าศึกษา 
  ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการ  
โครงการพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาแบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับความ 
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ๑๑ แห่ง ส่งผู้แทนเข้าร่วมพัฒนาคู่มือการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้คู่มือมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 
 ๑. น า (ร่าง) คู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ฯ ไปทดลองใช้ในการ 
  สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  รอบท่ี ๑/๑ การรับด้วย Portfolio 
 ๒. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะ ในแบบฟอร์มการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
  การทดลองใช้คู่มือหลังจากน าไปทดลองใช้แล้ว (แบบฟอร์ม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)  
  และส่งคืน สทศ. ภายในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑.  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑/๑ การรับด้วย Portfolio ใช้การให้คะแนนเป็น  
  ผ่าน/ไม่ผ่าน (แบบไม่มีคะแนน) ตามแบบฟอร์มที่ ๗ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  แบบฟอร์มที่ ๘ ส าหรับสาขาความสามารถพิเศษ/สายศิลปกรรม สาขามนุษยศาสตร์ 
  และ สังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ๒.  คณะให้ข้อเสนอแนะ ในแบบฟอร์มการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการทดลองใช้คู่มือ 
  หลังจากน าไปทดลองใช้แล้ว (แบบฟอร์ม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) และส่งคืนกองทะเบียน 
  และประมวลผลการศึกษา ภายหลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จ (วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  ๑. คณะที่จะน า (ร่าง) คู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ฯ ไปทดลองใช้ในการ 
  สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  รอบท่ี ๑/๑ การรับด้วย Portfolio ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุข คณะดนตรีและการแสดง 
  และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒. มอบให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาด าเนินการต่อไป 
 



- ๑๐ - 
 

 ๔.๖ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 

จ านวน 

อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๑:๕๐ 
๑๗ 

๑๘๖ ๑๘๖ ๑๘๖ ๑๘๖ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑติ) 

๑:๕๐ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ ๑:๒๕ ๑๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารทั่วไป 

๑:๒๕ 

๑๘ 

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น 

๑:๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

รวม 
 

 ๔๒๒ ๔๒๒ ๔๒๒ ๔๒๒ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์  
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
แผนการรับนิสิต (คน) 

    ๒๕๖๑    ๒๕๖๒    ๒๕๖๓    ๒๕๖๔    ๒๕๖๕ 
ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ  พิเศษ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๘๐ ๑๙๓ ๘๐ ๑๙๓ ๘๐ ๑๙๓ ๘๐ ๑๙๓ ๘๐ ๑๙๓ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑติ) 

- ๓๐ - ๓๐ - ๓๐ - ๓๐ - ๓๐ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ ๖๐ ๘๐ ๖๐ ๘๐ ๖๐ ๘๐ ๖๐ ๘๐ ๖๐ ๘๐ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารทั่วไป 

๓๐ ๗๐ ๓๐ ๗๐ ๓๐ ๗๐ ๓๐ ๗๐ ๓๐ ๗๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น 

๓๐ ๔๗ ๓๐ ๔๗ ๓๐ ๔๗ ๓๐ ๔๗ ๓๐ ๔๗ 

รวม ๒๐๐ ๔๒๐ ๒๐๐ ๔๒๐ ๒๐๐ ๔๒๐ ๒๐๐ ๔๒๐ ๒๐๐ ๔๒๐ 
รวมภาคปกติ/พิเศษ ๖๒๐ ๖๒๐ ๖๒๐ ๖๒๐ ๖๒๐ 



- ๑๑ - 
 

  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้พิจารณาขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
  ๑. จ านวนนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนิสิต (คน) 

 รวม ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ 
ปกต ิ พิเศษ  ปกติ   พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๙๐ ๑๔๒ ๙๘ ๘๖ ๗๘ ๗๒ ๓๙ ๑๑๑ ๗๑๖ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑติ) 

- ๒๔ - ๒๔ - ๒๙ - - ๗๗ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ ๑๒๔ ๖๘ ๑๐๓ ๑๔๒ ๑๒๙ ๑๓๑ ๑๒๑ ๑๙๕ ๘๑๘ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารทั่วไป 

๕๔ ๑๐๖ ๑๒๕ ๑๓๐ ๕๔ ๖๕ ๔๔ ๑๓๕ ๗๑๓ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
- สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น 
- สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น 

 
๕๒ 
- 

 
๘๓ 
- 

 
๑๔๔ 

- 

 
๑๒๒ 

- 

 
- 
- 

 
- 

๑๔๒ 

 
- 
- 

 
- 

๑๙๖ 

 
๔๐๑ 
๓๓๘ 

รวม ๓๒๐ ๔๒๓ ๔๗๐ ๕๐๔ ๒๖๑ ๔๓๙ ๒๐๔ ๖๓๗ ๓๒๕๘ 
รวมภาคปกติ/พิเศษ ๗๔๓ ๙๗๔ ๗๐๐ ๘๔๑ ๓๒๕๘ 

* หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับปรุงเป็น  
“หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

  จะเห็นได้ว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีแผนการผลิตบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๒๒ คน แต่ได้เผื่อจ านวนรับนิสิตเป็น ๗๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒ 
 ๒. ในการค านวณจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา ตามความประสงค์ 
ขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น คณะฯ ได้ส ารองจ านวนรับอีกร้อยละ ๒๐  
ของ FTES ซึ่งเห็นควรว่าให้ส ารองจ านวนรับตอนรับจริง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นร้อยละ ๑๐-๒๐ 
ซึ่งถ้าส ารองทั้งจ านวนรับตอนท าแผนและตอนรับจริงแล้ว จะท าให้จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ในการนี้กองทะเบียนฯ จึงได้ค านวณจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละชั้นปี  
ของแต่ละสาขาวิชาให้ใหม่ ดังนี้ 
 

จาก 
 
เมื่อ X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
     C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ 
 



- ๑๒ - 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๕๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๕ คน 
คิดเป็น FTES = ๗๕๐ วิชาเฉพาะในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน ๑๐๗ หน่วยกิต 
 

แทนค่าในสมการ   ได้ว่า X = 253 คน 
 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๔ คน 
คิดเป็น FTES = ๓๕๐ วิชาเฉพาะในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน ๑๐๘ หน่วยกิต 
 

แทนค่าในสมการ ได้ว่า X = 117 คน 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๘ คน 
คิดเป็น FTES = ๒๐๐ วิชาเฉพาะในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน ๘๗ หน่วยกิต 
 

แทนค่าในสมการ ได้ว่า X = 83 คน 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๗ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๗๕ วิชาเฉพาะในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน ๙๙ หน่วยกิต 
 

แทนค่าในสมการ ได้ว่า X = 64 คน 

 
 ๓. กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาขอเสนอแผนการผลิตบัณฑิต ระดับ 
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยเสนอให้รับนิสิตภาคปกติและ 
ภาคพิเศษในสัดส่วนที่เท่าๆกัน เนื่องด้วยคุณภาพของนักเรียนที่เข้าศึกษาในภาคปกติดีกว่านักเรียน  
ที่เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์
สัดส่วน
อาจารย์

ประจ าต่อ
นิสิต 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 
คณะขอปรับแผนการรับนิสิต 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

กองทะเบียนฯ เสนอแผนการรับ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๑:๕๐ 
๑๗ 

๘๐ ๑๙๓ ๒๗๓ ๑๒๗ ๙๖ 
๒๕๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

(ภาคบัณฑติ) 
๑:๕๐ - ๓๐ ๓๐ - ๓๐ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ ๑:๒๕ ๑๖ ๖๐ ๘๐ ๑๔๐ ๕๙ ๕๘ ๑๑๗ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการบริหาร
ทั่วไป 

๑:๒๕ 

๑๘ 

๓๐ ๗๐ ๑๐๐ ๔๒ ๔๑ ๘๓ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการบริหาร
ท้องถิ่น 

๑:๒๕ ๓๐ ๔๗ ๗๗ ๓๒ ๓๒ ๖๔ 

รวม ๒๐๐ ๔๒๐ ๖๒๐ ๒๔๕ ๒๒๗ ๕๑๗ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
  ตามหลักการคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ (Full Time  
  Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
แผนการรับนิสิต (คน) 

ปกติ พิเศษ รวม 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๑๒๗ ๙๖ 

๒๕๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑติ) 

- ๓๐ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ ๕๙ ๕๘ ๑๑๗ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารทั่วไป 

๔๒ ๔๑ ๘๓ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น 

๓๒ ๓๒ ๖๔ 

รวม ๒๔๕ ๒๒๗ ๕๑๗ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือก าหนดวันประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
เนื่องจากก าหนดการเดิม “วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐” ตรงกับการประขุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๐ เป็น 

“วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา” 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

 ๕.๒ แนวทางการคิดสัดส่วนจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ประจ า 
 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพา  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยคิดจากจ านวนนิสิตจริงต่ออาจารย์ประจ า  
(Head Count) นั้น ต่อมามีคณะโลจิสติกส์ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอการขอปรับแผน 
การรับนิสิต โดยคิดจากสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ (Full Time Equivalent  
Student: FTES) ดังนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการจึงขอหารือแนวทาง 
การคิดสัดส่วนจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าควรด าเนินการอย่างไร 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาก าหนดแนวทางการคิดสัดส่วนจ านวนนิสิต 
 ต่ออาจารย์ประจ าควรการคิดจากจ านวนนิสิตจริงต่ออาจารย์ประจ า (Head Count) หรือ  
 ควรคิดจากสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ (Full Time  
 Equivalent Student: FTES) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นในทิศทางเดียวกันต่อไป  
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๐.๒๐     น. 
 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
 

 

       (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย   ยงศิร)ิ 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


