
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๘/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี  ทูลศิริ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์จุฑาทิพย์ สุรารักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 



-๒- 

 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๘. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๙. ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบรหิารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๓๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
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 ๓๑. ผศ.ดร.วิทวัส   แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร)   
 ๒. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๒. ดร.นรินทร์  เจริญพันธ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ๓. ดร.สิริเชษฐ ์ รัตนะชิตธวัช   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคล 
  เข้ารับราชการ ประจ าปี ๒๕๕๘ ของส านักงาน ก.พ. 

 

  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณารายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ 
ความสามารถทั่วไปของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว มีมติให้เวียนแจ้งรายงาน 
ผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจ าปี ๒๕๕๘ ของ 
ส านักงาน ก.พ. ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทราบ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งน าข้อมูลไปใช้ 
ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงส่งรายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ 
ความสามารถทั่วไปเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจ าปี ๒๕๕๘ ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือให้ 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับได้ออกประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับสถาบันอุดมศึกษา นั้น เพ่ือให้
การจัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙ / ๒๕๕๙ เรือ่ง การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม ดังนี้ 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.  เพ่ิม โทษการกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือการกระท าการทุจริตในการวัดผล 
  ๒.  เพ่ิม การถอดถอนปริญญา 
  ๓.  เพ่ิม การพ้นสภาพนิสิต นิสิตระดับปริญญาตรีต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณี  
เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน 
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  ๔.  เพ่ิม การพ้นสภาพนิสิต นิสิติระดับบัณฑิตศึกษา 
       (ง) นิสิตระดับปริญญาโท สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๔ 
ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน  
       (จ) นิสิตระดับปริญญาเอก สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๖  
ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน 
  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับ 
  ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.  เพ่ิมเนื้อหา ข้อ ๙ (๙) การศึกษาแบบก้าวหน้า (Honor Program)  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๒.  ข้อ ๑๗.๘ การแก้สัญลักษณ์ I ไม่เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือนของภาคการศึกษา
ถัดไป ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชาสังกัด ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาค
การศึกษาปกติ  
       หากด าเนินการไม่เสร็จสิ้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะเปลี่ยน
สัญลักษณ์จาก I เป็นระดับขั้น F ทันที 
  ๓.  ข้อ ๑๘ (๓) การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย 
ให้นับจากรายวิชาที่เรียนทั้งหมดที่มีระบบการให้คะแนนรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้นทั้งสอบได้และสอบตก 
  ๔.  เพ่ิม ข้อ ๓๐  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
   (๑) สอบผ่านรายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
   (๒) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบค่าระดับข้ัน ๔  
   (๓) มีระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย  
   (๔) มีระดับความสามารถอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ตามประกาศของคณะเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา มีระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การกรอกข้อมูลหลักสูตร (มคอ.๒) ในระบบจัดการหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

  เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กองบริการการศึกษา  
ได้จัดโครงการเสวนาเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานสนับสนุนวิชาการเรื่อง การกรอกข้อมูล 
หลักสูตร (มคอ.๒) ในระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 



-๖- 

ณ ห้อง ๒๐๔ และ ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
ทุกส่วนงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลหลักสูตร (มคอ.๒) ลงในระบบจัดการหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และกรอกข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดสอน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จ ซึ่งผลจากการจัดโครงการฯ ดังกล่าว พบปัญหา ดังนี้ 
  ๑. มีบางหลักสูตรไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และยังไม่ได้กรอกข้อมูลลงในระบบฯ  
  ๒. มีบางหลักสูตรเข้าร่วมโครงการแต่ก็ยังกรอกข้อมูลไม่ครบและไม่สมบูรณ์ เช่น 
กรอกข้อมูลรายวิชาไม่ครบถ้วน กรอกข้อมูลรายวิชาไม่ถูกต้อง รายวิชาซ้ าซ้อน และยังไม่ท า Curriculum 
Mapping 
  ฝ่ายวิชาการ จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนงานช่วยตรวจสอบการกรอกข้อมูล 
หลักสูตรให้ครบถ้วน และถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือที่ฝ่ายวิชาการจะได้ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ การปรับแก้แบบฟอร์ม มคอ.๓ และมคอ. ๔ ในระบบจัดการหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการปรับรายละเอียดแบบฟอร์ม มคอ. ๓-๖  
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดอ้นุมัตใิห้เริ่มใช้แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๖ ที่ปรับแก้แล้ว ตั้งแต ่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น  เนื่องจากรายละเอียดของแบบฟอร์ม มคอ.๓ หมวดที่ ๓ 
ข้อ ๒ (แนบไฟล์แผนการสอน) หมวดที่ ๔ (สรุปองค์ประกอบและสัดส่วนการวัดผล) และมคอ. ๔ 
หมวดที ่หมวดที่ ๓ ข้อ ๒ (แนบไฟล์แผนงาน) มีความซ้ าซ้อนเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้น ารายละเอียด 
ดังกล่าว ในระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ออก 
เพ่ือพิจารณาทบทวนและจะเริ่มใช้งานในภาคการศึกษาถัดไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๗- 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี 
เหตุผล คือ ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้มติให้งดรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากความพร้อมในการบริหารหลักสูตร จึงขอ 
ยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งนิสิตหลักสูตรนี้ไดส้ าเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๘- 

 ๔.๒ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้มติให้งดรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากความพร้อมในการบริหารหลักสูตร จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว 
ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๕ จ านวน ๓๙ คน และชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๓๗ คน รวมจ านวน 
ทั้งสิ้น ๗๖ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
 ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
  ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้มติให้งดรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  เนื่องจากความพร้อมในการบริหารหลักสูตร จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว 
ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๖ จ านวน ๑ คน ชั้นปีที่ ๕ จ านวน ๔๕ คน และชั้นปีที่ ๔ 
จ านวน ๒๒ คน รวมจ านวนทัง้สิ้น ๖๗ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 



-๙- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
 ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
  ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การขอยกเลิกหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
คณะศึกษาศาสตร์ ได้มติให้งดรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น  
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากความพร้อมในการบริหารหลักสูตร จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว 
ซึ่งนิสิตหลักสูตรนี้ไดส้ าเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
 ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
  ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๐- 

 ๔.๕ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้มติให้งดรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากความพร้อมในการบริหารหลักสูตร จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว 
ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๖ จ านวน ๑ คน และชั้นปีที่ ๕ จ านวน ๔๐ คน รวมจ านวน 
ทั้งสิ้น ๔๑ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
 สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
  สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการขอ 
ยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
จนถึงปัจจุบัน มีจ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต ส่งผลกระทบต่อรายได้การบริหารจัดการด้าน 
อุปกรณ์การเรียนการสอน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิต 
ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 



-๑๑- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
  ตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เสนอหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ที่มีความรู้และความสามารถ เพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถประกอบ 
อาชีพอิสระได้ โดยร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพ 
ในด้านดังกล่าวข้างต้น 

  ๒. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
   ๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   ๒.๒ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีคุณค่า และคุณภาพ ที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  
   ๒.๓ มีทักษะทางปัญญาที่สามารถน าความรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ไปประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิม 
ขีดสมรรถนะในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
   ๒.๔ มีความเป็นผู้น า และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   ๒.๕ มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



-๑๒- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๓ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๐ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๕ หนว่ยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรกลับไปพิจารณาทบทวนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

โดยหลักสูตรที่เสนอขอเปิดใหม่จะต้องสอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ประเทศ และความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม อีกท้ังต้องมีศักยภาพ 

  ในการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีความพร้อมในด้านอาจารย์ผู้สอน ทรัพยากรสนับสนุน 
  การเรียนการสอน และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ 
 
 
 
 



-๑๓- 

 ๔.๘ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๕ คน 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
จ านวน ๔๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมือ่วันศุกร์ที่ ๒๙  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๕ คน แล้ว 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๕ คน แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิต 
 ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๕ คน 
 
มติ  ที่ประชุมขอถอนวาระ เนื่องจากให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรกลับไปพิจารณาทบทวน 

การขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

 ๔.๙ การขอเปลี่ยนแปลงการก าหนดสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ 
  โดยพิจารณาตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักสูตร และการขอเปิดรับนิสิต 

  ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 

  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นคณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระดับปริญญาตรี ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการและการสอนกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ 
การกีฬา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา แต่ละหลักสูตรมีการจัดการเรียน 
การสอนตามคุณลักษณะเฉพาะของสาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและการกีฬา สอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงคิดสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ๑: ๘ (ตามเกณฑ์ 
ประกันคุณภาพการศึกษา) ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา มีการ 
จัดการเรียนการสอนเน้นไปด้านการบริการจัดการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
ทางกีฬามีการจัดการเรียนการสอนเน้นไปด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จึงคิดสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต  
๑: ๒๕ (ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑ ๒ และ ๓ 
 
 ตารางท่ี ๑ จ านวนนิสิตที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แยกตามลักษณะเฉพาะสาขาวิชา 

หลักสูตร 
จ านวน 

อาจารย์ 

สัดส่วน
นิสิตต่อ 

อาจารย์ 

จ านวนนิสิต 4 

ชั้นปี (n) สัดส่วน 
ตาม จน.อาจารย์ 

คิดเผื่อ ๑๕%  

จากจ านวน
รวม ๔ ชั้นป ี 

จ านวนนิสิต ๔ 

ชั้นปีสัดส่วนตาม
จ านวนอาจารย์

บวก ๑๕%  

นิสิตปี ๑  
ที่จะรับเข้า 
(n/๔) ปี ๖๐ 

การจดัการและการ
สอนกีฬา (๑: ๒๕) 

๑๒ ๒๕ ๓๐๐ ๔๕ ๓๔๕ ๘๖ 

วิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและ
การกีฬา (๑: ๘) 

๑๔ ๘ ๑๑๒ ๑๗ ๑๒๙ ๓๒ 

สื่อสารมวลชน  
(๑: ๒๕) 

๖ ๒๕ ๑๕๐ ๒๓ ๑๗๓ ๔๓ 

รวม ๓๒ ๕๘ ๕๖๒ ๘๕ ๖๔๗ ๑๖๑ 

 
ตารางท่ี ๒ การรับอาจารย์เพ่ิมปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

หลักสูตร 
อาจารย์
ปี ๕๙ 

อาจารย์ที่รับ
เพ่ิมปี ๖๐ 

ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 

การจัดการและการสอนกีฬา (๑: ๒๕) ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๑ 
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา (๑: ๘) ๑๔ ๒ ๒ ๒ ๒ 
สื่อสารมวลชน (๑: ๒๕) ๖ ๐ ๐ ๐ ๑ 



-๑๕- 

 
ตารางท่ี ๓ แผนการรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 

๑:๒๕ ๑๐ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก 
ก าลังกายและการกีฬา 

๑:๘ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 

๑:๒๕ ๕ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑ 

รวม  ๒๗ (๓๐**) ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๑๘ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการก าหนดสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลา 

ต่อจ านวนอาจารย์ ตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักสูตร และการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงการก าหนดสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อ 
  จ านวนอาจารย์ โดยพิจารณาตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักสูตร และ 
  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการก าหนดสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อ 
  จ านวนอาจารย์ โดยพิจารณาตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักสูตร และ 
  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวน 
  อาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐- 
  ๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิต 
  ดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



-๑๖- 

 ๔.๑๐ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๑:๒๐ ๒๑ 
๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

๑:๒๐ ๑๗ 
๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๑:๒๐ ๒๐ 
๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑:๒๐ ๑๗ 
๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐ 
๔๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

๑:๒๐ ๑๒ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ 
โครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ 
สมองกลฝังตัว (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม  ๑๒๐ (๑๐๒**) ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  



-๑๗- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรในแบบฟอร์มการขอเปิด 
  รับนิสิตให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

๑:๒๐ ๒๒ 
๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

๑:๒๐ ๓๑ 
๖๐ 
๒๐ 

๖๐ 
๒๐ 

๖๐ 
๒๐ 

๖๐ 
๒๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

๑:๒๐ ๑๔ 
๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี 

๑:๒๐ ๕ 
๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

๑:๒๐ ๑๙ 
๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๑:๒๐ ๑๓ 
๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

๑:๒๐ ๑๑ 
๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 



-๑๘- 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

๑:๒๐ ๕ 
๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

๑:๒๐ ๕ 
๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 

๑:๒๐ ๑๕ 
๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ 

๑:๒๐ ๘ 
๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐ 

รวม  ๑๔๘ (๑๖๕**) ๖๘๐ ๖๘๐ ๖๘๐ ๖๘๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  

 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

๑:๓๕ ๗ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 



-๑๙- 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี 

๑:๓๕ ๗ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์ 

๑:๓๕ ๖ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 

๑:๓๕ ๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

รวม  ๒๕ (๒๕**) ๒๐๕ ๒๐๕ ๒๐๕ ๒๐๕ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 



-๒๐- 

 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๑:๒๐ ๑๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑:๒๐ ๙ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑:๒๐ ๑๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

รวม  ๒๙ (๒๙**) ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๕ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 



-๒๑- 

 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๑:๘ ๙๙ ๑๗๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 

รวม  ๙๙ (๑๐๓**) ๑๗๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๖/ ว๐๒๔๖ ลงวันที่ ๒๘  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตร ในแบบฟอร์ม 
  การขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๕ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) ๑:๔ ๔๕ ๔๘ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๔ 

รวม  ๔๕ (๖๐**) ๔๘ ๑๐๔*** ๑๐๔ ๑๐๔ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  *** การเพิ่มจ านวนการรับนสิิตในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ให้เปน็ไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
   และแพทยสภาก าหนด 



-๒๒- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๗/ ว๐๐๗๓ ลงวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) ๑:๘ ๖๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑:๘ ๑๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม  ๘๑ (๗๘**) ๑๕๐*** ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  *** การเพิ่มจ านวนการรับนสิิตในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ให้เปน็ไปตามสภาเภสัชกรรมก าหนด 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่  
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 



-๒๓- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทัง้นี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๗ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด *** 

๑:๘ ๑๒ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ *** 

๑:๘ ๑๒ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

๑:๒๐/ 
๑:๘ **** 

๑๖ 
๘๐/ 
๓๒ 

๘๐/ 
๓๒ 

๘๐/ 
๓๒ 

๘๐/ 
๓๒ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

๑:๒๐/ 
๑:๘ **** 

๑๒ 
๖๐/ 
๒๔ 

๖๐/ 
๒๔ 

๖๐/ 
๒๔ 

๖๐/ 
๒๔ 

รวม  ๕๒ (๕๐**) 
๒๓๐/ 
๑๔๖ 

๒๓๐/ 
๑๔๖ 

๒๓๐/ 
๑๔๖ 

๒๓๐/ 
๑๔๖ 

 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  *** จ านวนการรับนสิิตในปีการศกึษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ใหเ้ป็นไปตามสภาวิชาชีพก าหนด 
  **** จ านวนการรับนสิิตเทียบเกณฑ์ ๑:๒๐ และเกณฑ์ ๑:๘ เพื่อเสนอสภาวิชาการ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที ่๒๖  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 



-๒๔- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๘ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๑:๒๕ ๑๖ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา 

๑:๒๐ ๖ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑:๒๕ ๙ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
***ให้เป็นไปตามมติสภาวิชาการ 
ในการรวม ๒ หลักสตูร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

๑:๒๕ ๗ ๔๔ ๔๔ ๔๔ ๔๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
***ให้พิจารณายบุ ๑ หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

๑:๒๕ ๗ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน 

๑:๒๕ ๗ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

๑:๒๕ ๖ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 



-๒๕- 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

๑:๒๕ ๑๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๑:๒๕ ๒๘ 
๙๐ 
๙๐ 

๙๐ 
๙๐ 

๙๐ 
๙๐ 

๙๐ 
๙๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

๑:๒๕ ๖ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 

๑:๒๕ ๙ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

๑:๒๕ ๙ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๑:๒๕ ๗ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
รวม  ๑๓๑ (๑๔๑**) ๘๒๑ ๘๒๑ ๘๒๑ ๘๒๑ 

 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แลว้ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
   ปีการศกึษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตาม 
   ตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
  ๑.๒ ขอให้ยุบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
   และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
   เป็นหลักสูตรเดียว ตามมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษท่ี ๒/๒๕๕๙ 
   เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ปรับรวมจ านวนการรับ 
   นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ให้สอดคล้องต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
   ที่มีอยู่ปัจจุบันและมีสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์ 
   การประกันคุณภาพการศึกษา 



-๒๖- 

  ๑.๓ ขอให้พิจารณายุบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
   หรือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
   หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๙ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๑:๕๐ 

๑๗ ๒๑๒ ๒๑๒ ๒๑๒ ๒๑๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑิต) 

๑:๕๐ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๑:๒๕ 
๑๖ 

(ไม่รวมผู้ม ี
ความรู้ฯ ๒ คน) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

๑:๒๕ ๑๘  
(ไม่รวมผู้ม ี

ความรู้ฯ ๕ คน) 

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 

๑:๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

รวม  ๕๑ (๕๙**) ๔๒๒ ๔๒๒ ๔๒๒ ๔๒๒ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศกึษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๒๗- 

 ๔.๒๐ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตรกรรม 

๑:๒๕/ . 
๑:๘ *** 

๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 

๑:๒๕/ . 
๑:๘ *** 

๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศิลป์ 

๑:๒๕/ . 
๑:๘ *** 

๑๕ 
๖๐ 
๖๐ 

๖๐ 
๖๐ 

๖๐ 
๖๐ 

๖๐ 
๖๐ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิก
มีเดีย 

๑:๒๕/ . 
๑:๘ *** 

๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

๑:๒๕/ . 
๑:๘ *** 

๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม  ๓๕ (๓๕**) ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  *** จ านวนการรับนสิิตเทียบเกณฑ์ ๑:๒๕ และเกณฑ์ ๑:๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๗.๑/ ว๐๘๕ ลงวันที่ ๒๙  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น และให้เปรียบเทียบจ านวนการรับนิสิตตาม 
  เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต ๑:๒๕ และ ๑:๘ เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ  
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๒๘- 

 ๔.๒๑ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรบันิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

๑:๓๐ ๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

๑:๓๐ ๑๔ ๑๐๕ ๑๐๕ ๑๐๕ ๑๐๕ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 

๑:๓๐ ๖ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 

๑:๓๐ ๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 

๑:๓๐ ๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 

๑:๓๐ ๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 

๑:๓๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 

๑:๓๐ ๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 

๑:๓๐ ๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 

๑:๓๐ ๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 

๑:๓๐ ๖ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

รวม  ๖๗ (๓๒๘**) ๔๓๐ ๔๓๐ ๔๓๐ ๔๓๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 



-๒๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี ้ขอให้ตรวจสอบจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรบันิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑:๒๕ ๖ ๓๘ ๓๘ ๓๘ ๓๘ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑:๒๕ ๑๑ ๖๙ ๖๙ ๖๙ ๖๙ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการ 
และการท่องเที่ยวนานาชาติ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑:๒๕ ๗ ๔๔ ๔๔ ๔๔ ๔๔ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑:๓๕ ๙ ๗๙ ๗๙ ๗๙ ๗๙ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑:๘ ๖ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

รวม  ๓๙ (๓๘**) ๒๔๒ ๒๔๒ ๒๔๒ ๒๔๒ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  



-๓๐- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

๑:๒๕/ . 
๑:๘ *** 

๑๐ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี 

๑:๒๕/ . 
๑:๘ *** 

๑๑ ๖๙ ๖๙ ๖๙ ๖๙ 

รวม  ๒๑ (๒๒**) ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  *** จ านวนการรับนสิิตเทียบเกณฑ์ ๑:๒๕ และเกณฑ์ ๑:๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  



-๓๑- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  โดยขอให้เปรียบเทียบจ านวนการรับนิสิตตามเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ประจ า 
  ต่อนิสิต ๑:๒๕ และ ๑:๘ เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจเสนอการขอเปิดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนสิิตที่จะรับเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

๑:๒๕ 

๕ 
(อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการเพิ่ม 

กรอบอัตราก าลัง 
๑๐ อัตรา) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม  ๑๕ (๓**) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้ง 

คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
 และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
 



-๓๒- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ปรับลดจ านวนการรับนิสิต ปีการศึกษา  
  ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตารางสรุป 
  แผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๕ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑:๒๕ ๕ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน 

๑:๓๕ ๖ ๕๒ ๕๒ ๕๒ ๕๒ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑:๒๐ ๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑:๒๐ ๑๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

๑:๒๕ ๘ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

๑:๒๕ ๕ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑ 

รวม  ๓๙ (๓๖**) ๒๓๙ ๒๓๙ ๒๓๙ ๒๓๙ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  



-๓๓- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที ่๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตร 
  และปรับลดจ านวนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์ม 
  การขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

๑:๒๕ ๘ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน 
 

๑:๓๕ ๑๑ ๙๖ ๙๖ ๙๖ ๙๖ 



-๓๔- 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

๑:๒๕ ๖ ๓๘ ๓๘ ๓๘ ๓๘ 

รวม  ๓๗ (๔๒**) ๒๔๔ ๒๔๔ ๒๔๔ ๒๔๔ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐- 
  ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ปรับลดจ านวนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
  ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต ให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิต 
  ดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๗ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะอัญมณีเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

๑:๒๕ ๖ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 



-๓๕- 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 

๑:๒๐ ๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ 

๑:๒๕/ . 
๑:๘ *** 

๕ 
๓๕/ 
๑๐ 

๓๕/ 
๑๐ 

๓๕/ 
๑๐ 

๓๕/ 
๑๐ 

รวม  ๑๖ (๑๖**) 
๑๐๕/ 
๘๐ 

๑๐๕/ 
๘๐ 

๑๐๕/ 
๘๐ 

๑๐๕/ 
๘๐ 

 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  *** จ านวนการรับนสิิตเทียบเกณฑ์ ๑:๒๕ และเกณฑ์ ๑:๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอัญมณี 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ทั้งนี้  
  ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับลดจ านวนการรับนิสิต 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น ส าหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ให้เปรียบเทียบจ านวนการรับนิสิตตามเกณฑ์ 
  สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต ๑:๒๕ และ ๑:๘ เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒๘ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 



-๓๖- 

 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 

๑:๒๐ ๑๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

รวม  ๑๕ (๑๕**) ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมือ่วันศุกร์ที่ ๒๒  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ปรับลดจ านวนการรับนิสิต  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตาม 
  ตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๙ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

๑:๒๐ ๑๘ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

รวม  ๑๘ (๑๘**) ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  



-๓๗- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับลดจ านวนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์ม 
  การขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๐ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย 
ประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ 
แผนไทยประยุกต์ *** 

๑:๘ ๒๓ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย *** 

๑:๘ 

๑๐ 
(จะเพิ่มกรอบ
อัตราก าลัง  
๕ อัตรา) 

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

รวม   ๓๓ (๕**) ๑๑๔ ๑๑๔ ๑๑๔ ๑๑๔ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  *** จ านวนการรับนสิิตในปีการศกึษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เป็นไปตามสภาวิชาชีพก าหนด 

 



-๓๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๑ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 

๑:๘ ๙ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

๑:๘ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๑:๘ ๘ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

๑:๘ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวม  ๓๗ (๓๗**) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 



-๓๙- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับลดจ านวน 
  การรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
  ให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑:๒๕ ๒๔ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
และการจัดการการโรงแรม 

๑:๒๕ ๑๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๑:๒๕ ๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
รวม  ๓๙ (๓๙**) ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
  ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับลดจ านวนการรับนิสิต 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิตให้เป็นไปตามตาราง 
  สรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๔๐- 

 ๔.๓๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

หลักสูตร เกณฑ์ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
จ านวนการรับนิสิต* (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

๑:๒๐ ๑๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

รวม  ๑๐ (๑๖**) ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
 หมายเหต ุ * จ านวนการรับนิสติตามแบบฟอร์มการขอเปดิรับนสิิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ** จ านวนอาจารยป์ระจ า สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
  ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ปรับจ านวนอาจารย์ประจ ารายหลักสูตรและปรับลด 
  จ านวนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ในแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
  ให้เป็นไปตามตารางสรุปแผนการรับนิสิตดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓๔ การรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
 

  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภท 
รับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 



-๔๑- 

  ๑.  สัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) 
  ๒.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) 
  ๓.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) 
  ๔.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ) 
  ๕.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ) 
  ๖.  ร่างปฏิทินและองค์ประกอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทโครงการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) 
   ๖.๑  โครงการเพชรตะวันออก 
   ๖.๒  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
   ๖.๓  โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
   ๖.๔  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 
   ๖.๕  โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” 
   ๖.๖  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  สัดสว่นการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) 
 ๒.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 
      มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) 
      ๒.๑  คะแนน GPAX (๕ ภาคเรียน)   ๑๐-๒๐% 
      ๒.๒  คะแนน GAT/PAT และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ 
            ไม่เกิน ๔ รายวิชา      ๘๐% 
      ๒.๓  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 ๓.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) 
 ๔.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง   
      มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ) 
       ๔.๑  คะแนน GPAX (๖ ภาคเรียน)   ๒๐% 
       ๔.๒  คะแนน O-NET     ๘๐% 
      ๔.๓  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 ๕.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 
      ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (ภาคพิเศษ) 



-๔๒- 

 ๖.  ร่างปฏิทินและองค์ประกอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทโครงการพิเศษ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) 
      ๖.๑  โครงการเพชรตะวันออก 
      ๖.๒  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
      ๖.๓  โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
      ๖.๔  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 
      ๖.๕  โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” 
      ๖.๖  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบสัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) ดังนี้ 
  ๑.๑  รับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด       ๓๐% 
  ๑.๒  รับตรงทั่วประเทศ         ๒๕% 
  ๑.๓  Admissions          ๓๐% 
  ๑.๔  โครงการพิเศษ (เน้นภาคตะวันออก) ที่กองทะเบียน      ๑๐% 
    และประมวลผลการศึกษาด าเนินการ       
  ๑.๕  โครงการพิเศษท่ีคณะด าเนินการ          ๕% 
 ๒.  เห็นชอบองค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 
      มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) ดังนี้ 
      ๒.๑  คะแนน GPAX (๕ ภาคเรียน)   ๑๐-๒๐% 
      ๒.๒  คะแนน GAT/PAT และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ 
            ไม่เกิน ๔ รายวิชา      ๘๐-๙๐% 
      ๒.๓  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 ๓.  เห็นชอบร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) โดยในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
      ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้อิงตามมติที่ประชุมอธิการบดี 
      แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
 ๔.  เห็นชอบองค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง   
      มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ) ดังนี้ 
       ๔.๑  คะแนน GPAX (๖ ภาคเรียน)   ๑๐-๒๐% 
       ๔.๒  คะแนน O-NET     ๘๐-๙๐% 
      ๔.๓  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 ๕.  เห็นชอบร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 
      ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (ภาคพิเศษ) 
 ๖.  เห็นชอบร่างปฏิทินและองค์ประกอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทโครงการพิเศษ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคปกติ) 



-๔๓- 

      ๖.๑  โครงการเพชรตะวันออก 
      ๖.๒  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
      ๖.๓  โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
      ๖.๔  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 
      ๖.๕  โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” 
      ๖.๖  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 
 ๗. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

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


