
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 8/2549 

วันองัคารที ่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2549 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

1.  ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

      อธิการบด ี  

2.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

 3.  ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

4.  ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

5.  ผศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

6.  ผศ.ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข   กรรมการ  

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

7.  อาจารยชลี  ไพบูลยกิจกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

8.  รศ.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ   (แทน) กรรมการ 

      (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

9.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        10.  ผศ.ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ   กรรมการ 

        รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

11.  รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี    กรรมการ 

    คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
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12.  อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

13.  อาจารยวรัิช   คารวะพทิยากลุ  กรรมการ 

 รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยัการขนสงและโลจิสติกส 

14.  ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

        ผูอํานวยการวทิยาลยัวทิยาศาสตรการกีฬา 

15.  ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    กรรมการ 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

16.  อาจารยศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

17.  ดร.สมุทร  ชํานาญ    กรรมการ 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ  สระแกว 

18.  ผศ.ดร.วจิิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

19.  นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

20.  นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 

1.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

2.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 

3.  ผูอํานวยการวิทยาลัยอญัมณี 

4.  ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 

 

 

 

 

 



 -3- 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
1.1  สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับกลุมสาขาวชิา และระดับมหาวทิยาลัย 

 

                  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวชิาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง 

สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับกลุมสาขาวิชาและระดับมหาวทิยาลยั  ที่ไดนําเสนอตอคณะกรรมการประเมนิ 

คุณภาพการศกึษาภายนอกรอบสอง  เมื่อวันที่ 1-6 สิงหาคม 2549   (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2  ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศกึษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 
      มหาวิทยาลยับูรพา  ประจําปการศึกษา 2550 

 

                  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวชิาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง 

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 

2550    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
  1.3  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในทองถิ่น มหาวิทยาลยับูรพา   

      วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุร ี
 

         ปจจุบันมหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตสารสนเทศ จนัทบุรี มีหนวยงานจัดการเรยีนการสอน 

ไดแก คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  และวิทยาลยัอัญมณี  ที่มุงเนนผลิตบัณฑิต 

สาขาวิชาตาง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ  วิทยาเขตฯ ไดเล็งเห็นถงึความสําคัญ 

ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย  จงึเห็นสมควรที่ตองสงเสริมบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  โดยให 

โอกาสกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรยีนที่อยูในจงัหวัดจนัทบุรี  ตราด  ระยอง  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา 

และปราจีนบุรี  ไดรับการสนบัสนุนการศึกษาในสาขาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

รวมทัง้เปนการสงเสริมใหนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจงัหวัดดังกลาวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยบรูพา 

วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบรีุ มากขึน้  จึงไดจัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในทองถิน่ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบรีุ  เปนโครงการที่เปดโอกาสกับนักเรยีนทีม่ีภูมิลําเนาและกําลงัศึกษาระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ในโรงเรียนที่อยูในจังหวัดจนัทบุรี  ตราด  ระยอง  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  และปราจีนบุรี   
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ไดรับการสนับสนุนการศึกษาในสาขาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  ทีค่ณะ/วทิยาลยั 

ของวิทยาเขตสารสนเทศ จนัทบุรี เปดสอนโดยเปดรับนกัเรียนเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2550 (รายละเอียด 

ดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 7/2549 
        วันที่  18  กรกฎาคม  2549 

 

         ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังที ่ 7/2549 

วันที ่ 18  กรกฎาคม  2549  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2549 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยมแีกไข ดังนี ้

  1.  หนา 2  ผูลาประชุมลําดบัที่ 2 (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณ)   

     แกไขเปน (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล)   

2.  หนา 3  วาระที่ 1.2  การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.   

     รายชื่อลําดับที่ 7 รศ.ดร.ปยพงศ  แสงอรุณ แกไขเปน  รศ.ดร.ปยชาติ  แสงอรุณ 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

 
วาระที ่4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสกิสประยุกต หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  
 

          คณะวทิยาศาสตร ไดเสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552)  

เรียบรอยแลว   
โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 137 หนวยกิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            30 หนวยกติ 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ       101 หนวยกติ   
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     -  วิชาแกน    21 

     -  วิชาเฉพาะดาน   13 

     -  วิชาเอก    67 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี             6 หนวยกติ 

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิกสประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       (1.1)  ขอใหปรับรายวิชาและจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป   

  โดยขอใหยึดตามโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2549 

       (1.2)  ขอใหปรับจํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะในหนา 7 และหนา 9 ใหตรงกัน 

       (1.3)  หนา 11 วิชาเอกเลอืก  ขอใหระบใุหชัดเจนวาใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใด 

       (1.4)  ขอใหพิจารณาปรบัลดจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร 

       (1.5)  ขอใหปรับแก แบบ 02  ดังนี ้

     (1.5.1)  ขอ 3  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 

                  แกไขเปน วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกสประยกุต) 

     (1.5.2)  ขอ 6.2  ขอใหพจิารณาทบทวนปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  

  (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ 

 

           คณะวทิยาศาสตร ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟสิกสประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ   โดยจะเปดรับนิสิต 

ตั้งแตภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา 2550  จํานวนนสิิตที่จะรับเขาศึกษา  30  คน  (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่7/2549  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549   

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟสิกสประยุกต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(2)  ขอใหนาํเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.3  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคพิเศษ 

 

          ตามทีท่ี่ประชุมสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่7/2548 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 

ไดมีมติใหความเหน็ชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

และใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลย ี

การเกษตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคปกติ  นั้น  คณะวิทยาศาสตร และศิลปศาสตรไดดําเนนิการเปดรับนสิิต 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรดังกลาว  ในภาคตน  ปการศึกษา 2549    

ในการนี้  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   

ภาคพิเศษ  เพือ่เพิ่มจาํนวนนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวใหมากขึน้ โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน    

ปการศึกษา 2550  จํานวนนสิิตที่จะรับเขาศึกษา  15  คน  (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548   

ภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ เพิ่มจํานวนนิสิตทีจ่ะรับเขาศึกษาเปน 40 คน 

 
4.4  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
      หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  กลุมวิชาการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนษุย   
      ภาคปกติ และภาคพเิศษ 

 

           ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสตูรบริหารธุรกจิ 

บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  ตั้งแตภาคตน  ปการศึกษา 2547  โดยไดรับการอนุมตัิใหใชหลักสตูรของภาควิชา 

บริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นัน้  ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุม 

คร้ังที่ 11/2548 เมื่อวนัที ่9 พฤศจิกายน 2548  ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ หลักสูตร 
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ปรับปรุง พ.ศ. 2549  โดยใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปรับเปลี่ยนรูปแบบ (ตามเอกสารแนบ)  และ 

การประชุมสภามหาวทิยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 1/2549  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549  ที่ประชุมมีมติให 

ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

คณะวิทยาศาสตร และศิลปศาสตรไดดําเนินการเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ 

ภาคพิเศษ  กลุมวิชาการตลาด  ในภาคตน  ปการศึกษา 2549    

ในการนี้  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 กลุมวชิาการจัดการ  และการจัดการ 

ทรัพยากรมนษุย   ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เพิม่ข้ึน  เพื่อเพิ่มทางเลอืกในการศึกษาและเพิ่มจํานวนนิสิตทางดาน

บริหารธุรกิจ โดยจะเปดรับนสิิตตั้งแตภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา 2550  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ดงันี ้  

1.  ภาคปกต ิ กลุมวิชาละ  40  คน 

2.  ภาคพิเศษ  กลุมวิชาละ  30  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548   

กลุมวิชาการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ เพิ่มจํานวนนิสิตทีจ่ะรับเขาศึกษาเปน  

ภาคปกติ  กลุมวิชาละ 50 คน  และภาคพิเศษ  กลุมวิชาละ 50 คน 
 

4.5  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก   
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 

 

                  ดวยคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การพยาบาลเด็ก หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549  หลกัสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

(พ.ศ. 2549-2552)  เรียบรอยแลว   
โครงสรางของหลักสูตร  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

  โครงสรางหลกัสูตร    แผน  ก   แผน  ข 
1.  วิชาบังคับ        15      15  

  วิชาแกน          8        8 

  วิชาแกนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง       7         7 
 2.  วิชาเฉพาะสาขา       12     18 
  - ทฤษฎี           6        9 

  -  ปฏิบัติ          6        9 
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 3.  วิทยานพินธ หรือการสืบคนทางการพยาบาล   12       4 
 4.  วิชาเลือก          4       6 
 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที ่5/2549 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  

2549  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

       (1.1)  หนา 1  สาขา  แกไขเปน  สาขาวชิา   

       (1.2)  โครงสรางหลักสูตรของแผน ก และแผน ข  ขอใหแยกออกจากกันใหชัดเจน 

       (1.3)  โครงสรางหลักสูตรของแผน ข  ขอใหเขียนใหชัดเจนวา วิชาแทนวทิยานพินธ  

  คือวิชาอะไร 

       (1.4)  ชื่อวชิาทกุวิชาขอใหมีทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

  (3)  ขอใหฝายเลขานุการฯ  ตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จะนาํเสนอ 

       คณะกรรมการฯ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรของสกอ. และขอบังคบัของ 

       มหาวทิยาลัย  กรณีทีม่ส่ิีงใดไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสกอ. และ 

       ขอบังคับของมหาวทิยาลัย  ใหฝายเลขานุการฯ สงกลับใหคณะ / วทิยาลยั ปรับแกกอน  

       จงึนําเสนอคณะกรรมการฯ ตอไป 
 

4.6  การสอบขอเขียนเพือ่การคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาระดับปรญิญาตรี ประเภทโควตา   
      มหาวิทยาลยับูรพา  ประจําปการศึกษา 2550   

 

                  ตามที่มหาวิทยาลัยบรูพาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ประเภทโควตา มหาวิทยาลยับูรพา ประจําปการศึกษา 2550  กําหนดใหมีการสอบขอเขียนในวนัศุกรที ่13 ตุลาคม 

2549 โดยใหโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก  จาํนวน 12 จังหวัด เปนสนามสอบขอเขยีน  เพื่อใหการดําเนินการ 

เปนไปดวยความเรียบรอย  

กองบริการการศึกษาในฐานะผูประสานงานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการสอบคัดเลือก 

ดังกลาว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  กาํหนดหนวยงานที่จะเปนประธานนําขอสอบคัดเลือกและควบคุมการดําเนินการสอบ 

  2.  กรณทีี่จะตองเดินทางไปสนามสอบกอนวนัสอบ  ซึ่งจะตองมีการคางคืน  ขอสอบจะดําเนินการ 

        จัดเก็บไวที่ใด 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  หนวยงานที่จะเปนประธานนําขอสอบคัดเลือกและควบคุมการดาํเนนิการสอบ มีดังนี ้

         (1.1)  โรงเรียนพิบูลวทิยาลัย จังหวัดลพบุรี     คณะศึกษาศาสตร 

         (1.2)  โรงเรียนสระบุรีวทิยาคม จงัหวดัสระบุรี    คณะพยาบาลศาสตร 

         (1.3)  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรอียุธยา คณะสาธารณสุขศาสตร 

         (1.4)  โรงเรียนนครนายกวทิยาคม จงัหวัดนครนายก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

         (1.5)  โรงเรียนระยองวทิยาคม จงัหวดัระยอง   คณะวิศวกรรมศาสตร 

         (1.6)  โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จังหวัดสมทุรปราการ คณะศิลปกรรมศาสตร และ 

          วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีา 

         (1.7)  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรา  คณะวิทยาศาสตร 

  (2)  จํานวนผูควบคุมการดาํเนนิการสอบ หนวยงานละไมเกิน 3 คน 

  (3)  โรงเรียนทีต่องไปคางคืน คือ 

         (3.1)  โรงเรียนพิบูลวทิยาลัย จังหวัดลพบุรี     

         (3.2)  โรงเรียนสระบุรีวทิยาคม จงัหวดัสระบุรี     

         (3.3)  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรอียุธยา  

         (3.4)  โรงเรียนนครนายกวทิยาคม จงัหวัดนครนายก  

  (4)  กรณีที่จะตองเดินทางไปสนามสอบกอนวนัสอบ ขอสอบจะดําเนนิการจัดเก็บไวที่โรงเรียนที ่

        เปนสนามสอบ  โดยใหมหาวิทยาลัยประสานงานกับโรงเรียนในการจัดตูเก็บตอไป 

 
4.7  การจัดกลุมสถาบันพจิารณาจากการกระจายน้าํหนัก 100 คะแนน ใน 4 พันธกจิหลัก 

 

                  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวชิาการไดขอใหทีป่ระชุมพิจารณาการจัด 

กลุมสถาบันตามเกณฑที ่สมศ. กาํหนด  (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  ขอใหคณะ / วทิยาลัยดาํเนนิการจัดทาํรายละเอยีด ดังนี ้

         (1.1)  ยทุธศาสตรประเทศ 

         (1.2)  ยทุธศาสตรมหาวทิยาลยั 

         (1.3)  แผนประจําป 2550 

         (1.4)  การผลิตบัณฑิต 

         (1.5)  เปาหมายการวิจยั 

         (1.6)  เปาหมายการบรกิารวิชาการ 

         (1.7)  การทะนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

  (2)  นัดประชมุเพื่อจัดทาํแผนยทุธศาสตรและตัวชี้วดั ในวนัที ่17 สิงหาคม 2549 เวลา 13.30 น. 
 

วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่9/2549 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 9/2549   วนัองัคารที ่12  กันยายน  2549  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9   อาคารภปร.  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ ขอใหเลื่อนการประชุมเปนวนัพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2549   

เนื่องจากในวนัอังคารที่ 12 กันยายน 2549  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

ปดประชุมเวลา  11.40 น. 
 

 

 

        (นางสาววรรณา    แนบเชย)    

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน   

              ผูบันทึกการประชุม    

 

  

                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกลุ) 

                           ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

                            ผูตรวจรายงานการประชุม 


	รายงานการประชุม 
	คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
	 
	ผู้เข้าประชุม 
	ผู้ลาประชุม 

	วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
	มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
	มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

	วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
	         ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่  7/2549 
	วันที่  18  กรกฎาคม  2549  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

	วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
	วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
	  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 

	  (2)  นำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
	 

	 
	มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ เพิ่มจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาเป็น 40 คน 

	 
	มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะฯ เพิ่มจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาเป็น  
	ภาคปกติ  กลุ่มวิชาละ 50 คน  และภาคพิเศษ  กลุ่มวิชาละ 50 คน 
	  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 04) 

	  (2)  นำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
	  2.  กรณีที่จะต้องเดินทางไปสนามสอบก่อนวันสอบ  ซึ่งจะต้องมีการค้างคืน  ข้อสอบจะดำเนินการ 
	มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
	มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

	วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
	มติ  ที่ประชุมมีมติ ขอให้เลื่อนการประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2549   
	เนื่องจากในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2549  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 



