
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ 
วันอังคารที ่๑๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ณ หองการเรียนการสอนทางไกล (๑๐๗) ชั้น ๑ สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวทิยาลัยบูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔.  ผศ.พัชน ี  นนทศักดิ ์   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 

๕.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๗.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 ๘.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๙.  ดร.โชติสา  ขาวสนทิ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๑๐. อาจารยณรงค อ้ึงกิ้มบวน   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๑๑. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

 



 
 

-๒- 

๑๒. ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๓. อาจารยสมาน สรรพศรี    กรรมการ 

  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

๑๔. รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร   กรรมการ 

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๕. ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๖. รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพนัธุ   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

๑๗. ผศ.ดร.ชลี  ไพบูลยกิจกุล   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๑๘. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

   คณบดีคณะอัญมณี 

๑๙. ดร.สริตา  ปนมณ ี    กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ๒๐. อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๒๑. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

๒๒. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๓. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๒๔. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 
ผูลาประชมุ 
  ๑.  คณบดีคณะโลจิสติกส 

๒.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

 

http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=20100010&f_cmd=2&officercode=20100010&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%E0%A1%C9%C1+%BE%D4%BE%D1%B2%B9%EC%BB%D1%AD%AD%D2%B9%D8%A1%D9%C5&remark=&officeremail=kasemp%40buu%2Eac%2Eth
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ผูเขารวมประชุม
  ๑.  นพ.อัมพร  จงเสรีจิตต  คณะแพทยศาสตร 

๒.  ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมัง่   คณะศิลปกรรมศาสตร 

๓.  ดร.สมคิด  ใจตรง   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๔.  ดร.วิชุดา  จันทรขางแรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

  

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๐ น. 
 

วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  การสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย บุคคลเขาศกึษาระดบัปริญญาตร ี
      ประเภทรับตรง ๑๒ จงัหวัด และรบัตรงทั่วประเทศ ปการศกึษา ๒๕๕๒ 
 

         รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการแจงใหทีป่ระชุมทราบวา  

เมื่อวันที ่ ๘-๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ไดมกีารสอบสัมภาษณและตรวจรายกาย  บุคคลเขาศึกษาระดับ

ปริญญาตรีประเภทรับตรง  ๑๒  จังหวัด  และรับตรงทั่วประเทศ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒  โดยมีจํานวน

นิสิตที่มาสอบสัมภาษณและตรวจรางกายในวนัที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  จาํนวน  ๑,๔๐๐  คน  และ

วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  จํานวน  ๑,๒๖๐  คน 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒  พิธรีับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 
 

         รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการแจงใหทีป่ระชุมทราบวา  

เมื่อวันที ่ ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ไดมีการประชุมรวมกับสํานกัพระราชวังและหนวยงานที่เกี่ยวของ      

เร่ือง  พิธพีระราชทานปริญญาบัตร  ทางสํานักพระราชวังแจงมหาวทิยาลัยบูรพาวา  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๐  ในวนัอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑           

เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

-๔- 

๑.๓  ความกาวหนาเกีย่วกับหมวดศึกษาทั่วไป 
 

        รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวชิาการแจงใหที่ประชุมทราบวา  ใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป  ฝายเลขานุการจะจัดทําปฏิทนิแจงคณะ / วทิยาลยั  

เร่ืองกําหนดการพิจารณาหมวดศึกษาทัว่ไป 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๔  โครงการความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 
       (โครงการชางเผือก)  มหาวิทยาลยับูรพา 

 

         ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอโครงการความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร (โครงการชางเผือก)  มหาวทิยาลยับูรพา  โดยมีวัตถปุระสงค  ดงันี ้

๑.  เพื่อเปดโอกาสแกนักเรียนที่มีความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร  และเทคโนโลยีไดเขาศึกษา

ในมหาวทิยาลัยบูรพา 

๒.  เพื่อเพิ่มจาํนวนบัณฑิตของมหาวทิยาลัยบูรพาใหไดตามสัดสวนของแผนอุดมศกึษา  สํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การดําเนินการ 

การรับนิสิตจะคัดเลือกนักเรยีนผูมีความสามารถในการเรียนรายวิชาวทิยาศาสตร  หรือ

คณิตศาสตรโดยตองไดรับเกรด ๔  หรือเคยเขารวมอบรมคายโอลิมปกวิชาการ  หรือเคยไดรางวัลจากการ

ประกวดโครงงานทางดานวทิยาศาสตรในระดับโรงเรียนเปนอยางนอย (ตองมีใบรับรองจากโรงเรียนตน

สังกัด  หรือมีใบรับรองจากอาจารยผูสอนวทิยาศาสตรจากโรงเรียนตนสังกัดวามีคุณสมบัติเหมาะสม 

จํานวน ๓ ทาน) 

  จํานวนที่จะรับเขาศึกษา  จะรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๑๓ 

สาขาวิชา  คือ  คณิตศาสตร  เคม ี จุลชีววทิยา  ชีวเคม ี ชีววทิยา  เทคโนโลยีชวีภาพ  เทคโนโลยีอาหาร  

ฟสิกส  ฟสิกสประยุกต  วารชิศาสตร  วทิยาการคอมพิวเตอร  วทิยาศาสตรการแพทย  และสถิติ    

(รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

-๕- 

วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ 
         วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑  วนัที ่ ๙  ตลุาคม  ๒๕๕๑  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

  - ไมมี - 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

           คณะเทคโนโลยกีารเกษตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

เกษตรศาสตรหลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป    

ปการศึกษา  ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว  โดยมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี ้

๑.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู  ความสามารถในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร 

๒.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิด  วเิคราะห  และพัฒนางานดานการเกษตร 

๓.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถพืน้ฐานในการวิจยัดานวทิยาศาสตรการเกษตร 
 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๓๑  หนวยกิต 

   ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ๓๑   หนวยกติ  

   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๔   หนวยกิต 

   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หนวยกิต 

   การฝกงาน  (ไมนับหนวยกิต) 

        ฝกงานพื้นฐานเฉพาะทาง  ๒๐๐  ชั่วโมง 

        ฝกงานวิชาชีพดานเกษตร  ๓๐๐  ชั่วโมง     

 



 
 

-๖- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

๑.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรปรับแก  ตามที่   

       คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

       (๑.๑)  หนา ๒๔  ขอ ๒.๑ วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  รายวิชา  

                  ปฏิบัติการเคมีทัว่ไป  General Chemistry Laboratory  ขอใหปรับจํานวน 

                  หนวยกิต  จาก  ๑(๐-๓-๑)  เปน  ๑(๐-๓-๐) 

       (๑.๒)  หนา ๒๔  ขอ ๒.๑ วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  รายวิชา 

                  ปฏิบัติการชีววทิยาทัว่ไป  General Biology Laboratory  ขอใหปรับจํานวน 

                  หนวยกิต  จาก  ๑(๐-๓-๑)  เปน  ๑(๐-๓-๐) 

       (๑.๓)  หนา ๒๕  ขอ ๒.๑ วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  รายวิชา 

                  ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป  General Biochemistry Laboratory  ขอใหปรับ 

                  จาํนวนหนวยกติ  จาก  ๑(๐-๒-๐)  เปน  ๑(๐-๓-๐) 

       (๑.๔)  หนา ๒๖  กลุมวิชาเอกเลือก  รายวิชา  ๗๖๒๓๑๑  พืชไรสําคัญของประเทศไทย   

                  ชือ่รายวิชาภาษาอังกฤษ  จาก  Importance Field Crops in Thailand   
                  เปลี่ยนเปน  Important Field Crops in Thailand 
       (๑.๕)  หนา ๒๖  กลุมวิชาเอกเลือก  รายวิชา  ๗๖๒๔๓๙  หวัขอคัดสรรคทาง 

                  เทคโนโลยีการผลิตพืช  คาํวา  “คัดสรรค”  ใหตัด  “ค”  ออก   

                  และชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษใหตัดวงเล็บออก 

       (๑.๖)  หนา ๒๘  ขอ ๓ หมวดวิชาเลอืกเสรี  และขอ ๔ การฝกงาน (ไมนับหนวยกิต) 

                  ใหยายไปตอทายกลุมที ่๒ เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว  หนา ๒๙ 

       (๑.๗)  หนา ๒๙  กลุมฝกงาน (ไมนบัหนวยกิต)  คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะวาควร 

                  ปรับจํานวนชัว่โมงใหเปนหนวยกิต  และใสชือ่รายวิชาใหเปนวิชาสหกิจศึกษา   

                  โดยขอใหปรับหนวยกิต  ดังนี้  รายวิชา  ๗๖๑๑๙๑  ฝกงานพื้นฐานเฉพาะทาง   

                  ๒๐๐  ชัว่โมง  ใหปรับเปน  ๓  หนวยกิต  และรายวิชา  ๗๖๔๔๙๑  ฝกงาน 

                  วชิาชีพดานการเกษตร  ๓๐๐  ชั่วโมง  ใหปรับเปน  ๕  หนวยกิต   

                  และใหยายวชิานี้จากป ๑  ไปอยูในแผนการเรียน  ป ๓ 

 



 
 

-๗- 

       (๑.๘)  หนา ๓๑  ขอ ๑๗.๕  แผนการศึกษา  ขอใหตรวจสอบรายวิชาในแตละภาค 

                  การศึกษาและชัน้ป  วาใสรายวิชาบงัคับครบหรือไม  และขอใหใสรหัสวชิา 

                  สําหรับรายวิชาที่ยังไมไดใสรหัสวิชาใหสอดคลองทั้งเลมหลักสูตร 

       (๑.๙)  หนา ๓๗  หมวดวิชาเฉพาะดาน  ขอ ๑  วิชาพืน้ฐานคณติศาสตรและวิทยาศาสตร 

                  ใหใสรหัสวิชาสาํหรับรายวิชาที่ยังไมไดใสรหัสวิชาใหสอดคลองทั้งเลมหลักสูตร 

       (๑.๑๐) หนา ๔๐  ขอ ๒  วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน  รายวิชา  ๗๖๕๓๑๑   

                   หลักเทคโนโลยีการอาหาร  Principle of Food Science Technology   

                    ใหตรวจสอบชือ่รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 

       (๑.๑๑) หนวยงานที่รับผิดชอบใหใชชื่อ  วิทยาเขตสระแกว  แทนคําวา   

                   “วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว” 

       (๑.๑๒) ขอใหปรับแบบฟอรมใหถกูตองทั้งเลม 

       (๑.๑๓) ใหเพิม่รายงานการศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลกัสตูร 

  (๒)  เมื่อแกไขเรียบรอยแลว  ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป   

         โดยจัดทาํเปนเอกสารจํานวน  ๒๘  ชุด   
 

๔.๒  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวชิาเกษตรศาสตร  หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

          คณะเทคโนโลยกีารเกษตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ภาคปกต ิ 

โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๒  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา  ๓๐  คน   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  และขอใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ปรับแกตามที ่

         คณะกรรมการเสนอแนะ  ดงันี ้

         (๑.๑)  หนา ๒๐/๑๘ ขอ ๘ ตนทนุการผลิต ขอใหคณะ ฯ วิเคราะหรายรับ-รายจายใหละเอียด 

       (๑.๒)  ขอใหปรับแบบฟอรมการขอเปดรับนิสิตใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 

  (๒)  ขอใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารวชิาการครั้งตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๒๘  ชุด 



 
 

-๘- 

๔.๓  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
       หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

           คณะศลิปกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ  หลักสตูรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  หลักสูตรดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนปฏบิัติราชการ 

๔ ป  ปการศึกษา ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว  โดยมีวัตถุประสงค  ดงัตอไปนี ้

๑.  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถเฉพาะทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ  

มีคุณลักษณะเปนผูนาํ 

๒.  เพื่อไดนักออกแบบผลิตภัณฑที่มีจิตสาํนึกที่ดีตอธรรมชาติส่ิงแวดลอม  เพียบพรอมดวย

คุณธรรม  จริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

๓.  เพื่อสามารถนําความรูดานการออกแบบผลิตภัณฑไปใชใหเกิดประโยชนตอทองถิ่น  ชุมชน 

สังคม  ชวยพฒันาเศรษฐกจิ  ตั้งแตระดับฐานรากจนถึงระดับประเทศชาติ 

 ๔.  เพื่อผลิตผูนําดานการออกแบบผลิตภัณฑที่มวีิสัยทศันกวางไกล  ตอบสนองตอความตองการ

ของมวลมนุษยในอนาคตไดอยางเหมาะสม 
 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๓๑  หนวยกิต 

   ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ๓๑   หนวยกติ  

   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ               ๙๔   หนวยกิต 

   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หนวยกิต 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๙/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๓๐  

ตุลาคม ๒๕๕๑  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  หลักสูตรใหม  

      พ.ศ. ๒๕๕๒  

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)  
 

มติ  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะศิลปกรรมศาสตรปรับแกตามที่คณะกรรมการ ฯ 

       เสนอแนะ  ดงันี ้

       (๑.๑)  หนาแรก  ขอ ๔  ปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตร  ขอใหปรับปรัชญา      

                  โดยเนนในระดบัทองถิน่  และระดับโลก 

         (๑.๒)  หนา ๒  ยอหนาที่ ๒  บรรทัดที ่๕  คําวา  “อาทิเชน”  ใหตัดคําวา  “เชน”  ออก 



 
 

-๙- 

       (๑.๓)  หนา ๑๕ ขอ ๑๔  สถานที่และอุปกรณการสอน  คาํวา  “ปฎิบัติการ”  

                  ใหแกเปน  “ปฏิบัติการ” 

         (๑.๔)  หนา ๑๖  ขอ ๑๖  งบประมาณ  ขอใหตรวจสอบงบประมาณใหสอดคลอง 

      กับเอกสารการขอเปดรับนิสิต 

       (๑.๕)  หนา ๑๖  ขอ ๑๗.๑  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จาก  ไมนอยกวา   

                 ๑๓๑  หนวยกิต  ใหปรับเปนไมนอยกวา  ๑๓๗  หนวยกิต  โดยใหนําการ 

                  ฝกประสบการณวิชาชพีดานการออกแบบผลิตภัณฑอยางนอย  ๒๕๐  ชัว่โมง   

                  ใหเปนรายวชิาสหกิจศึกษากาํหนดรหัสวิชาและจํานวนหนวยกิตเปน ๖ หนวยกิต 

       (๑.๖)  หนา ๑๗  รายวชิา  ๒๒๒๒๐๕  ภาษาองักฤษดานศิลปกรรมศาสตร   

                  English for Fine and Applied Arts  ช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ   

                  คาํวา  Arts  ใหตัด  “s”  ออก 

       (๑.๗)  หนา ๑๙  รายวชิา  ๖๓๒๑๔๑  เขียนแบบสําหรับนักออกแบบ  Drawing for  

                  Designer  ขอใหตรวจสอบชือ่รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

                  ใหสอดคลองกนั 

       (๑.๘)  หนา ๑๙  รายวชิา  ๖๓๒๒๔๑  ดิจิตอลเพือ่การออกแบบ  ๒  มิต ิ Digital for  

                  Two Design  ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

                  ใหสอดคลองกนั 

       (๑.๙)  หนา ๑๙  รายวชิา  ๖๓๒๒๔๒  การสรางแบบจําลอง  ๓  มิติ  Three-  

                  Dimensional Design  ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

                  ใหสอดคลองกนั 

       (๑.๑๐) หนา ๑๙  รายวิชา  ๖๓๒๒๔๕  การวิเคราะหพัฒนาวัสดุและสีจากธรรมชาติ 

                   Natural Materials and Colors Development and Analysis  ขอให 

                   ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 

       (๑.๑๑) หนา ๑๙  รายวิชา  ๖๓๒๒๔๖  คอมพวิเตอรเพื่อการออกแบบ  ๓  มติิ   

                   Computer-Aided 3D Modeling  ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทย 

                   และภาษาองักฤษใหสอดคลองกัน 

       (๑.๑๒) หนา ๑๙  รายวิชา  ๖๓๒๒๔๘  แนวโนมและทิศทางในการออกแบบ 

                   ผลิตภัณฑ  Trend for Product Design  ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทย 

                   และภาษาองักฤษใหสอดคลองกัน 

 



 
 

-๑๐- 

       (๑.๑๓) หนา ๑๙  รายวิชา  ๖๓๒๓๕๑  การวิจัยสําหรับนักออกแบบ  Research 

                   Methodology for Design  ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทย 

                   และภาษาองักฤษใหสอดคลองกัน 

       (๑.๑๔) หนา ๒๐  รายวิชา  ๖๓๒๔๗๑  การออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม  Eco Design 

                   ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทย  และภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 

       (๑.๑๕) หนา ๒๐  รายวิชา  ๖๓๒๔๘๑  การศึกษาสวนบุคคล  Individual Study 

                   ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทย  และภาษาองักฤษใหสอดคลองกัน 

       (๑.๑๖) หนา ๒๑  รายวิชา  ๖๑๑๓๐๑  มัณฑนศิลปไทย  Thai Decorative Arts 

                   คําวา  Arts  ใหตัด  “s”  ออก 

       (๑.๑๗) หนา ๒๑  รายวิชา  ๖๑๑๓๐๗  ศิลปะเปรยีบเทียบ  Comparative Arts 

                   คําวา  Arts  ใหตัด  “s”  ออก 

       (๑.๑๘) หนา ๒๒  รายวิชา  ๖๑๑๔๑๙  การออกแบบฉาก  Production Design 

                   ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทย  และภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 

       (๑.๑๙) หนา ๓๓  รายวิชา  ๖๓๒๒๓๗  คอมพิวเตอรสําหรับนกัออกแบบ   

       Computer for Design  ขอใหพิจารณาบุรพวิชา 

         (๑.๒๐) หนา ๒๐  คําวา  “ประสบการ”  แกไขเปน  “ประสบการณ” 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๒๕  ชุด 

 
๔.๓  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ  หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

         คณะศลิปกรรมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 

๒๕๕๒  ภาคปกติ  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๒   จํานวนนิสิตที่จะ

รับเขาศึกษา  ๓๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๙/๒๕๕๑  เมือ่วันที่  ๓๐  

ตุลาคม ๒๕๕๑  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 
 
 



 
 

-๑๑- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ  หลักสูตรใหม  

พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

มติ  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  และขอใหคณะศิลปกรรมศาสตร  ปรับแกตามที ่

         คณะกรรมการเสนอแนะ  ดงันี ้

         (๑.๑)  หนา ๑๑  ขอ ๘  ตนทนุการผลิต  ขอใหคณะวิเคราะหรายรับ-รายจาย   

                  ใหละเอียด 

       (๑.๒)  ขอใหปรับแบบฟอรมการขอเปดรับนิสิตใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๒๕  ชุด 
 

๔.๕  องคประกอบคาน้ําหนักในการคดัเลือกบุคคลเขาศกึษาระดับปริญญาตรี 
       ประเภทรับตรง  ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 

         เนื่องดวยที่ประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  จะดําเนินการปรับเปลี่ยน

องคประกอบและคาน้ําหนกัในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission)  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓  ความทราบแลวนัน้  เพื่อใหการคัดเลือกบคุคลเขาศึกษาดําเนนิไปพรอมกับ

สถาบันอุดมศึกษา  ซึง่  ทปอ.จะจัดทาํระเบียบการรับสมัครรับตรงรวมทุกมหาวทิยาลัย  กองบริการ

การศึกษาจึงเสนอองคประกอบและคาน้าํหนักในการพจิารณาคัดเลือกบคุคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทรับตรง  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓  โดยจะไมใชคะแนน  O-Net  ดังนี ้

  ๑.  GPAX   ๔ ภาคเรียน  คาน้ําหนัก  ๒๐ % 

  ๒.  GAT  คร้ังที่ ๑-๓   คาน้ําหนัก ๑๐ - ๕๐ % 

  ๓.  PAT   คร้ังที่ ๑-๓   คาน้ําหนัก ๐ - ๔๐ %    
    รวม      ๗๐ %  
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบองคประกอบและคาน้ําหนัก 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในขอ ๑  GPAX  ๔ ภาคเรียน  คาน้าํหนัก  ๒๐ %   

  (๒)  ขอใหคณะ/วทิยาลัย  นาํขอ ๒  GAT  คร้ังที่ ๑-๓  คาน้าํหนัก  ๑๐ - ๕๐ %   

         และ  ขอ ๓  PAT  คร้ังที่ ๑-๓  คาน้าํหนกั  ๐ - ๔๐ %  ไปพิจารณา  แลวสงกลับมาให 

       มหาวทิยาลัยภายในสิน้เดือนพฤศจกิายน 



 
 

-๑๒- 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๑ 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร

วิชาการครั้งที ่๑๑/๒๕๕๑  วนัอังคารที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ หองการเรยีนการ

สอนทางไกล  (๑๐๗)  สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลยับูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 

 

 

  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ) 

นักวชิาการศึกษา      นักวิชาการศกึษา 

           ผูบันทกึการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 

 

 

    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        หวัหนางานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 

          ผูบันทกึการประชุม  

 

 

       (นายพิชติร  มีพจนา)                         (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

           ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา      ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

   ผูตรวจรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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