
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์   ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ผศ.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. นายสุพัชชัย  โรจนศิริพงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. ดร.พอจิต   นันทนาวัฒน์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ๑๔. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.ประสงค ์ เลาหะพงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. ผศ.ดร.สุวรรณา   รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
  ๒๓. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๔. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๕. อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๖. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๗. อาจารย์พิชญา  ชิโนดม    (แทน) กรรมการ 
  ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙.   นางนิตยา  โคตรศรีเมือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๐. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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 ๓๑. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๒. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๓. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๓. คณบดีคณะอัญมณี 
๔. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ภาณุวัฒน ์ ด่านกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๐   น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
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มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี - 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายชาญชัย  พลตรี เป็น นายบัญชา  อริยะจรรยา 
   เนื่องจาก นายชาญชัย  พลตรี ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายธีรวัฒน์  สมสิริกาญจนคุณ เป็น นายกฤษดา  ประสพชัยชนะ 
   เนื่องจาก นายธีรวัฒน์  สมสิริกาญจนคุณ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่  
   ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลกัสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
   ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้  
 ล าดับที่ ๒ จาก นายพรอนันต์ เกื้อไข ่เป็น นางสาวอุไรวรรณ อินทมาโส 
  เนื่องจาก คณะสหเวชศาสตร์ มีการวางแผนการด าเนินการเปิดหลักสูตร 
  ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรใหม่ และประสงค์ให้ นายพรอนันต์ เกื้อไข่  
  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

    ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๐ และปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ 

สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๑   นางสาวนิรมล ธรรมวิริยสติ 
  ล าดับที่ ๒   นางสาวอุไรวรรณ อินทมาโส  
  ล าดับที่ ๓   นางสาวสานิตา สิงห์สนั่น 
  ล าดับที่ ๔   นางสาวจิรพร จรอนันต์   
  ล าดับที่ ๕   นายพลาธิป ชูท้วม 
  ล าดับที่ ๖   นายพรอนันต์ เกื้อไข่ 
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  ล าดับที่ ๗   นางสาวทิษฏยา เสมาเงิน 
  ล าดับที่ ๘   นางสาวกนกพร ศรีสุจริตพานิช 
  ล าดับที่ ๙   นายนัฐพล ประกอบแก้ว 
  ล าดับที่ ๑๐ นางสาวณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย    
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๑๖๗๐ 
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้ 
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ตารางที่ ๑  แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัย  
 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 

จ านวน 

อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

๑:๒๐ ๒๒ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเคม ี

๑:๒๐ ๓๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐  

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาจลุชีววทิยา 

๑:๒๐ ๑๔ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีวเคมี 

๑:๒๐ ๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา 

๑:๒๐ ๑๙ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๑:๒๐ ๑๓ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

๑:๒๐ ๑๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส ์

๑:๒๐ ๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์ 

๑:๒๐ ๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวาริชศาสตร ์

๑:๒๐ ๑๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสถิติ 

๑:๒๐ ๘ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  

รวม 
 

๑๔๘ ๖๘๐ ๖๘๐ ๖๘๐ ๖๘๐  
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  คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยยกเลิกการผลิตบัณฑิตจากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ และขอปรับเพ่ิม 
แผนการผลิตบัณฑิตจากการจัดการศึกษาภาคปกติแทน ดังตารางที่ ๒ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒ แผนการรับนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ขอปรับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ประจ า

ต่อนิสิต 

จ านวนอาจารย์
ประจ า (คน) 

จ านวนการรับนิสิตภาคปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

(คน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

๑:๒๐ ๒๐ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเคม ี

๑:๒๐ ๓๑ ๘๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาจลุชีววทิยา 

๑:๒๐ ๑๔ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีวเคมี 

๑:๒๐ ๑๒ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา 

๑:๒๐ ๑๙ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๑:๒๐ ๖ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

๑:๒๐ ๑๑ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส ์

๑:๒๐ 
๒๓ 

๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์ 

๑:๒๐ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวาริชศาสตร ์

๑:๒๐ ๑๖ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสถิติ 

๑:๒๐ ๑๑ ๖๐ 

รวม ๑๖๓ ๖๘๐ 
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ตารางท่ี ๓ ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์ 
และท่ีคณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

เดิม ใหม่ 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๒๐ 
๕๐ 

๖๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเคม ี

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๓๑ 
๖๐ 

๘๐ 
๒๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาจลุชีววทิยา 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๔ 
๕๐ 

๖๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีวเคมี 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๒ 
๕๐ 

๖๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๙ 
๕๐ 

๖๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๖ 
๕๐ 

๖๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๑ 
๕๐ 

๖๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส ์

๑:๒๐ ๑:๒๐ 
๒๓ 

๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์ 

๑:๒๐ ๑:๒๐ 
๕๐ 

๖๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวาริชศาสตร ์

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๖ 
๕๐ 

๖๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสถิติ 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๑ 
๕๐ 

๖๐ 
๑๐ 

รวม   ๑๖๓ ๖๘๐ ๖๘๐ 

 



- ๑๐ - 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
 ๒๕๖๒-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
  ๒๕๖๒-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๑ แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัย  
 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 

จ านวน 

อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

๑:๒๐ ๑๘ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐  

รวม 
 

๑๘ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐  

 
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์  
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 
 

จาก 
 
เมื่อ X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
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     C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๕ คน 
คิดเป็น FTES = ๓๐๐ วิชาเฉพาะในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จ านวน ๙๓ หน่วยกิต 
 
แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๑๑๖ คน 
 
ตารางท่ี ๒ แผนการรับนิสิตของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่ขอปรับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ประจ า

ต่อนิสิต 

จ านวนอาจารย์
ประจ า (คน) 

จ านวนการรับนิสิตภาคปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

(คน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

๑:๒๐ ๑๕ ๑๑๖ 

รวม ๑๕ ๑๑๖ 
 
ตารางท่ี ๓ ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
และท่ีคณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

เดิม ใหม่ 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๕ ๙๐ ๑๑๖ 

รวม   ๑๕ ๙๐ ๑๑๖ 

 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕  
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



- ๑๒ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
  ๒๕๖๒-๒๕๖๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงาน การจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนอง 
  ต่อความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของประเทศ 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคม ยุทธศาสตร์และโครงสร้างที่ส าคัญของรัฐบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการศึกษา รวมถึงสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ก าหนดแนวทางและด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ไปแล้วนั้น ประธานกรรมการ 
จึงขอให้คณะอนุกรรมการฯ รายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 ๒. หลักสูตรสหวิทยาการ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๓. การจัดการศึกษาแบบออนไลน์, การจัดการศึกษาแบบ Module และ credit bank 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 



- ๑๓ - 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 ๒. เห็นชอบหลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓. เห็นชอบการจัดการศึกษาแบบออนไลน์, การจัดการศึกษาแบบ Module และ credit bank 
 
ปิดประชุมเวลา      ๑๑.๑๐       น. 
 
 

 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
            นักวชิาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
                       ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

 
 

  (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผูช้่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


