
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

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

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   (แทน) ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. นางสาววันทนา ยั่งยืน    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.วิโรจน ์  ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. นพ.ปราการ ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.นฤมล   อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 



-๒- 

 ๑๖. ว่าที่ร.ต.กิตติศักด์ิ อ่อนเอ้ือ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) 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. ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) 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. อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   (แทน) กรรมการ 
  ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 ๓๐. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๓. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. อาจารย์สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๒. อาจารย์นรินทร์ เจริญพันธ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐      น. 
 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ก าหนดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ชั้นปีที่ ๑ และช้ันปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีต้อง 
ได้รับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ๒ ประเภท ดังนี้ 

 ๑. การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑  
เพ่ือทราบระดับความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ใช้ประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และใช้เป็นแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรม และวิธีการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ภาษาอังกฤษของนิสิตได้อย่างเหมาะสม  

 ๒. การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา โดยใช้ 
ข้อสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for  
Languages (CEFR), Common European Framework of Reference for Languages – Thailand  
(CEFR-TH) หรือมาตรฐานอื่น  
 ในการนี้สถาบันภาษาจึงก าหนดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
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รหัสนิสิต เข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 

Entry-test ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 

Exit-test 

๕๙ ๒๕๕๙ ส.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๐ ๒๕๖๒ ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๓ 

๖๐ ๒๕๖๐ ส.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๐ ๒๕๖๓ ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๔ 

๖๑ ๒๕๖๑ ส.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔ ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๕ 

๖๒ ๒๕๖๒ ส.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ ๒๕๖๕ ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๖ 

๖๓ ๒๕๖๓ ส.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓ ๒๕๖๖ ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ การแต่งตั้งอาจารย์สัญญาจ้าง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

  จากการประชุมอนุกรรมการการอุดมศึกษา ด้านมาตรฐานอุดมศึกษา ได้มีการ
พิจารณา กรณี “อาจารย์จ้างชั่วคราวรายปี” จะถือเป็น “อาจารย์ประจ า” ปฏิบัติหน้าที่ “อาจารย์ประจ า
หลักสูตร” “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และ “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก” ในหลักสูตร 
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ได้หรือไม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพามีอาจารย์สัญญาจ้างเป็น 
จ านวนมาก 
  ผลการหารือในอนุกรรมการการอุดมศึกษา ด้านมาตรฐานอุดมศึกษา อาจารย์
สัญญาจ้าง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี สามารถเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
  ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการได้เคยสรุปแนวทางการแต่งตั้งคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ด้วยแล้ว ดังนี้ 
 ๑. การจ้างต้องจ้างแบบเต็มเวลา โดยท าสัญญาคราวละไม่ต่ ากว่า ๑ ป ี
 ๒. ภาระงานต้องครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ด้าน ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
  ๑) ด้านการสอน 
  ๒) ด้านการวิจัย 
  ๓) ด้านการบริการวิชาการ 
  ๔) ด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



-๕- 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

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

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

  วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่มีความรู้และความสามารถ 
โดยท างานในต าแหน่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
นี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

๑) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๒) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่มีคุณค่า และคุณภาพ ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  

๓) มีทักษะทางปัญญาที่สามารถน าความรู้ในศาสตร์ด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ไปประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมขีดสมรรถนะในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

๔) มีความเป็นผู้น า และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๕) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



-๖- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๑ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๓ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๕ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๔ การรับเข้าศึกษา ขอให้ปรับเพิ่มเงื่อนไขของการรับเข้าศึกษา 
 เป็น “รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทย” 
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเพ่ิมประเด็นที่เกี่ยวกับ 

 นวัตกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 
๑.๓ ขอให้พิจารณาปรับแผนการรับนิสิต โดยค านึงถึงจุดคุ้มทุนและให้สอดคล้องต่อ 
 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเพ่ิมอาจารย์ประจ าให้สอดคล้องต่อสัดส่วน 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๕ ขอให้เพ่ิมเงื่อนไขในการเลือกเรียนรายวิชาภาษาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชา 
 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนรายวิชา ๗๖๕๓๙๑๖๐ ว่าเป็นรายวชิาที่นิสิตต้อง 
 ฝึกงานหรือไม่ 



-๗- 

๑.๗ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชา ๗๖๕๓๙๓๖๐  
 ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) ให้สอดคล้องกับ 
  เล่มหลักสูตร 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
 โดยค านึงถึงจุดคุ้มทุนและให้สอดคล้องต่อสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ า 
 ต่อนิสิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเพ่ิมอาจารย์ประจ าให้สอดคล้องต่อสัดส่วน 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 



-๘- 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโท 
การบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ 
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๑ จาก นางสาวนพวรรณ พึ่งพา 
เป็น นางวงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๘  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดเ้ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดไ้ด้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโท  

การบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโท 
การบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากสถานการณ์ของ 
ประเทศไทยในปัจจุบัน กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเป็นกลุ่มหนึ่งของเทคโนโลยีหลักและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งต้องการความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม
อาหาร เพ่ือก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ และ 
เพ่ิมศักยภาพการทางค้าด้วยการส่งออกอาหาร ทั้งนี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในประเด็นดังกล่าวได้ ดังนั้นเพ่ือให้ 
หลักสูตรฯ สามารถผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารตามยุทธศาสตร์ชาติและ 
มีความทันสมัย จึงควรเพิ่มรายวิชาเอกเลือก เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร (Food Biotechnology) ในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ)   
 
 



-๙- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญา
ตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  โดยขอให้พิจารณาตัด “มิให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  มาบังคับใช้กับนิสิตตามวรรคหนึ่ง” ออก 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๑๐- 

 ๔.๖ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๑๑- 

 ๔.๘ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะวิทยาการสารสนเทศจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๙ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๑๒- 

 ๔.๑๐ การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอแจ้ง ร่าง ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือก 
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี และหลักการที่ใช้ในการพิจารณา 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการรับบุคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
โดยผ่านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับส่วนงานพิจารณาในการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 ทั้งนี้ จ านวนการรับนิสิตให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก  
http://planning.buu.ac.th/module/page2.php?module=module&file=login.php   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 ๔.๑๑ ขอหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทดสอบ English Proficiency Test  
  ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี ๑ 

 

 ตามที่สถาบันภาษาได้แจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดท าแบบทดสอบ English Proficiency 
Test ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ตามหนังสือที่ ศธ. ๖๒๒๕.๑/๐๐๕๗ ลงวนัที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ซ่ึงก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบ English Proficiency Test คนละ ๑๐๐ บาท/ครั้ง และเริ่มใช้กับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสถาบันภาษาขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัย
ตัดโอนค่าใช้จ่ายมายังสถาบันภาษา เนื่องจากไม่ได้ระบุค่าใช้จ่ายในการทดสอบ English Proficiency Test  
ไว้ในค่าธรรมเนียมการศึกษา และขอให้มหาวิทยาลัยระบุค่าใช้จ่ายในการทดสอบ English Proficiency Test 
ไว้ในค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 ในการนี้ฝ่ายวิชาการจึงขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการตัดโอน
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ English Proficiency Test ควรตัดโอนจากมหาวิทยาลัยหรือตัดโอนจากส่วนงาน  
ไปยังสถาบันภาษา เพื่อให้การทดสอบ English Proficiency Test เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพต่อไป   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทดสอบ English Proficiency Test  
  ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจะจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
จึงก าหนดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ คนละ ๒๐๐ บาท/ครั้ง 



-๑๓- 

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ขอให้มหาวิทยาลัย 
ตัดโอนค่าใช้จ่ายให้สถาบันภาษา 

๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็น
ระเบียบค่าธรรมเนียมในการจัดการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 

๔. เสนอเรื่องค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษต่อ 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐  น. 
 

 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

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


