
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ 
วันอังคารที ่๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. มหาวทิยาลยับูรพา 
----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓.  ดร.สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการทองเทีย่ว 

๔.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๕.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๖.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 ๗.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๘.  ดร.โชติสา  ขาวสนทิ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

 ๙.  อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๐. ผศ.ดร.อรรถพล แกวขาว    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๑๑. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๒. รศ.เกษม  พิพัฒนปญญานุกูล  (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
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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. อาจารยสหรัฐ ธีระคัมพร   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๑๘. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๑๙. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

   คณบดีคณะอัญมณี 

๒๐. ดร.สริตา  ปนมณ ี    กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ๒๑. อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๒๒. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

๒๓. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๔. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๒๕. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 
ผูลาประชมุ 
  ๑.  ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ  ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐๕ น. 

 
วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  ปฏิทนิหมวดวชิาศึกษาทั่วไป และแผนการปรบัปรุงหลักสตูรระดับปรญิญาตร ี
 

         ตามทีม่หาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะกรรมการจัดทํารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐  และคณะอนุกรรมการพจิารณารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยับูรพา  เพื่อพฒันาปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  เพื่อนาํมาใชสําหรับหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  นั้น  โดยแบงเปน ๔ กลุม ดังนี ้
          กลุมที่ ๑  กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
          กลุมที่ ๒  กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 
          กลุมที่ ๓  กลุมวิชาภาษา 
          กลุมที่ ๔  กลุมวิชาเลือก (รวมวิชาทางดานสุขภาพ) 
การจัดทาํรางรายวิชาดังกลาวไดดําเนนิการแลวเสร็จ  จาํนวน ๓ กลุม  คือ  กลุมที ่๑  กลุมที ่๒  และกลุมที่ 

๓  สําหรับ  กลุมที่ ๔  ไดมกีารประชุมเมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑  

  ดังนัน้  ฝายเลขานุการ ฯ  จงึขอเสนอปฏิทนิการพิจารณาหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ในเดือน

มกราคม  ๒๕๕๒ 

  ในการนี้  ตามที่มหาวทิยาลยัขอความรวมมือใหคณะ ฯ  กรอกขอมูลแผนการปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อใหสามารถดําเนินการเสนอคณะกรรมการชดุตาง ๆ  ไดทนัเวลาตอไป  ทั้งนี้  ขอใหสงภายใน

วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑  นั้น   ไดมีคณะตาง ๆ  สงแผนการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒  จํานวนนิสิตที่มารายงานตัวระดับปริญญาตรี ที่จะเขาศกึษาในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 

         ตามทีม่หาวิทยาลัยบรูพาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดบั

ปริญญาตรีประเภทรับตรง  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒  ทัง้นี ้ มหาวทิยาลัยไดกําหนดใหมีการรายงานตัว

ข้ึนทะเบยีนเปนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อวันที่  ๖-๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒  นัน้  ในการนี ้ กองบรกิาร

การศึกษาขอแจงจํานวนนิสิตที่มารายงานตัวเขาเปนนิสิต  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒  (รายละเอยีดดัง

เอกสารที่แนบ) 

  เอกสารหมายเลข ๑ ตารางแสดงจาํนวนนิสิตใหม  หลักสูตร ๔-๖ ป   

รวมทุกประเภททกุโครงการ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒ 

เอกสารหมายเลข ๒ จํานวนนิสิตประเภทรับตรง  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และเหน็ชอบใหมีการเพิม่จํานวนรับในโครงการเพชรตะวันออก   

โดยการปรับลด  PR  จาก  ๙๕%  เปน  ๘๕%  พรอมทั้งขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก 

ทั้งนี้มอบหมายให  กองบริการการศึกษาทาํหนังสือถึงทกุคณะ/วทิยาลัย  เพื่อสํารวจ 

จํานวนนิสิตทีต่องการรับจริง 
 

๑.๓  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications Framework  
       For Higher Education: NQF) 
 

        อาจารยวิรัช  คารวะพทิยากุล  รักษาการคณบดีคณะโลสิจติกส  แจงใหที่ประชุม

ทราบเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (National Qualifications Framework For Higher 

Education: NQF)  กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  หมายถงึ  กรอบสําคัญทีจ่ะกําหนดโครงสรางและลกัษณะการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญานัน้ ๆ  โดยเนนกลุมมาตรฐานผลการเรยีนรู  (Domains of 

Learning)  ทีค่าดหวงัใหบณัฑิตในแตละคุณวุฒิไดเรียนรู  และเปนกรอบที่ส่ือสารใหเกิดความเขาใจและ

ความมัน่ใจในกลุมผูที่เกี่ยวของ  อาท ิ นักศึกษา  ผูปกครอง  ผูประกอบการ  ชุมชน  สังคมและสถาบันอืน่ 

ๆ  ที่ดทีั้งในและตางประเทศเกี่ยวกบัความหมายของคุณวุฒิ  คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู  ความสามารถ  

ทักษะ  และสมรรถนะในการทํางาน  รวมทั้งคุณลักษณะอื่น ๆ  ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงม ี ทั้งนี ้ Domains of 

Learning  ประกอบดวย  ๕  domains  ดังนี ้

(๑)  การพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม 

(๒)  ความรู  ความสามารถ 
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(๓)  ทกัษะเชาวนปญญา 

(๔)  ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๕)  ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 

ทั้งนี้ในการพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ใหเพิ่มเตมิ  learning outcome  ใน  ๕  ดานนี้ดวย 

รองอธิการบดฝีายวิชาการ  แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเตมิวามหาวทิยาลัยบูรพาจะจดัประชุมสัมมนา  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา  (National Qualifications Framework For Higher Education: 

NQF)  ในปการศึกษา  ๒๕๕๒  เพื่อใหความรูกับอาจารยภายในมหาวทิยาลยั 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ 
         วันที่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๑  วนัที ่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ใหทีป่ระชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๑ 

 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

  ๓.๑  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

         ตามที่คณะเทคโนโลยกีารเกษตรไดเสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

เกษตรศาสตร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่        

๑๐/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  พจิารณาใหความเหน็ชอบ  นัน้  คณะกรรมการ ฯ        

ไดพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี ้

 (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะเทคโนโลยกีารเกษตรปรับแก  ตามที่

คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้
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       (๑.๑)  หนา ๒๔  ขอ ๒.๑ วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  รายวิชา  

                ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  General Chemistry Laboratory  ขอใหปรับจํานวน 

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

       (๑.๒)  หนา ๒๔  ขอ ๒.๑ วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  รายวิชา 

                ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  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 

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

       (๑.๔)  หนา ๒๖  กลุมวิชาเอกเลือก  รายวิชา  ๗๖๒๓๑๑  พชืไรสําคัญของประเทศไทย   

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

                เทคโนโลยีการผลิตพืช  คําวา  “คัดสรรค”  ใหตัด  “ค”  ออก   

                และชื่อรายวิชาภาษาองักฤษใหตัดวงเล็บออก 

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

                ใหยายไปตอทายกลุมที่ ๒ เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว  หนา ๒๙ 

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

                ปรับจํานวนชัว่โมงใหเปนหนวยกิต  และใสชื่อรายวิชาใหเปนวิชาสหกิจศึกษา   

                โดยขอใหปรับหนวยกิต  ดังนี้  รายวิชา  ๗๖๑๑๙๑  ฝกงานพื้นฐานเฉพาะทาง   

                ๒๐๐  ชัว่โมง  ใหปรับเปน  ๓  หนวยกิต  และรายวิชา  ๗๖๔๔๙๑  ฝกงาน 

                วิชาชพีดานการเกษตร  ๓๐๐  ชัว่โมง  ใหปรับเปน  ๕  หนวยกิต   

                และใหยายวิชานี้จากป ๑  ไปอยูในแผนการเรียน  ป ๓ 

       (๑.๘)  หนา ๓๑  ขอ ๑๗.๕  แผนการศึกษา  ขอใหตรวจสอบรายวิชาในแตละภาค 

                การศึกษาและชั้นป  วาใสรายวิชาบงัคับครบหรือไม  และขอใหใสรหัสวิชา 

                สําหรับรายวิชาที่ยงัไมไดใสรหัสวิชาใหสอดคลองทั้งเลมหลักสูตร 

       (๑.๙)  หนา ๓๗  หมวดวิชาเฉพาะดาน  ขอ ๑  วิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

                ใหใสรหัสวิชาสาํหรับรายวิชาที่ยังไมไดใสรหัสวิชาใหสอดคลองทั้งเลมหลักสูตร 

       (๑.๑๐) หนา ๔๐  ขอ ๒  วิชาพืน้ฐานเฉพาะดาน  รายวิชา  ๗๖๕๓๑๑   

                 หลักเทคโนโลยีการอาหาร  Principle of Food Science Technology   

                 ใหตรวจสอบชือ่รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 



 
 

-๗- 

       (๑.๑๑) หนวยงานที่รับผิดชอบใหใชชื่อ  วทิยาเขตสระแกว  แทนคําวา   

                “วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว” 

       (๑.๑๒) ขอใหปรับแบบฟอรมใหถกูตองทั้งเลม 

       (๑.๑๓) ใหเพิ่มรายงานการศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลกัสูตร 

  (๒)  เมื่อแกไขเรียบรอยแลว  ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งตอไป   

        โดยจัดทาํเปนเอกสารจํานวน  ๒๘  ชุด   

  ในการนี้  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ไดดําเนนิการปรบัแกเรียบรอยแลว  (รายละเอียด 

ดังเอกสารที่แนบ) 

 

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)  ปกหลักสูตร  ใหปรับป  พ.ศ.  เปน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

         (๑.๒)  หนา ๔  ใหปรับป  พ.ศ.  เปน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

         (๑.๓)  หนา ๒๕  ขอ ๑๗.๑  จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ใหปรบัเปน   
      ไมนอยกวา  ๑๓๗  หนวยกิต 

         (๑.๔)  หนา ๒๕  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปขอใหปรับเปน  ๓๐  หนวยกิต   

     เพื่อใหสอดคลองกับหลกัสูตรที่จะปรับปรุงป  พ.ศ.๒๕๕๓  ซึ่งจะใช 

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจาํนวน  ๓๐  หนวยกิต 

         (๑.๕)  หนา ๒๕  วิชาสหกิจศึกษา  ขอใหนําไปใสไวในหมวดวิชาเฉพาะ  

      โดยอยูในวิชาเอกบังคับ  หรือวิชาเอกเลือกก็ได 

         (๑.๖)  หนา ๒๕  วิชาสหกิจศึกษาขอใหปรับจํานวนหนวยกิตเปน  ๗  หนวยกิต  ดังนี ้

         รายวิชา  ๗๖๑๓๙๑  สหกิจศึกษา ๑   ๑(๐-๒-๑)  และ   

      รายวิชา  ๗๖๑๔๙๑  สหกิจศึกษา ๒   ๖(_ _ _)  ทั้งนี้ตัวเลขในวงเล็บ  ขอให 

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณาจาํนวนชัว่โมงทีน่ิสิตฝกงานใหสอดคลอง 

      กับจํานวนหนวยกิต  ๖  หนวยกิต 

 



 
 

-๘- 

         (๑.๗)  หนา ๒๘  รายวชิา  ๗๖๒๓๒๑  สรีรวทิยาของพืช  Plant Physiology   

      รายวิชา  ๗๖๑๔๙๒  สัมมนา  Seminar  และ  รายวิชา  ๗๖๑๔๙๓   

      ปญหาพเิศษ  Special Problems  ขอใหจัดเปนรายวิชาบงัคับรวม 

         (๑.๘)  หนา ๓๐  ตอจากบรรทัดสุดทายของรายวิชาในกลุมที ่๑  ใหเพิ่มคําวา   

      “หรือเลือกเรียนรายวิชาในกลุม ๑  ไมเกิน ...หนวยกิต” 

         (๑.๙)  หนา ๓๑  วิชาเอกเลือก  ใหเพิ่มคําวา  “ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  ๑๙  หนวยกิต” 

         (๑.๑๐) หนา ๓๑  ตอจากบรรทัดสดุทายของรายวิชาในกลุมที่ ๒  ใหเพิม่คําวา   

       “หรือเลือกเรียนรายวิชาในกลุม ๒  ไมเกิน ...หนวยกิต” 

      (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจดัทําเปนเอกสาร 

             จาํนวน  ๒๕  ชุด 

 
  ๓.๒  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวชิาเกษตรศาสตร  หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

        ตามที่คณะเทคโนโลยกีารเกษตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑    

ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๑๐/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  

พิจารณาใหความเหน็ชอบ  นั้น  คณะกรรมการ ฯ  ไดพจิารณาแลวมมีติ ดังนี ้

  (๑)  เห็นชอบในหลักการ  และขอใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ 

เสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑)  หนา ๒๐/๑๘ ขอ ๘ ตนทุนการผลิต ขอใหคณะ ฯ วเิคราะหรายรับ-รายจายใหละเอยีด 

       (๑.๒)  ขอใหปรับแบบฟอรมการขอเปดรับนิสิตใหสอดคลองกบัเลมหลักสูตร 

  (๒)  ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวชิาการครั้งตอไป  โดยจัดทาํเปนเอกสาร  

จํานวน  ๒๘  ชุด 

ในการนี้  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ไดดําเนนิการปรับแกเรียบรอยแลว   

 

 

 

 

 

 



 
 

-๙- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรปรับแก  ตามที่   

       คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑)  ขอใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรวิเคราะหจดุคุมทุน  วิเคราะหการตลาด 

                    และรายงานเพือ่ศึกษาความเปนไปไดของการเปดหลักสูตร 

       (๑.๒)  ขอใหปรับแบบฟอรมการขอเปดรับนิสิตใหสอดคลองกับเลมหลักสูตร 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๒๕  ชุด 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรบัปรุงแกไข  คอื  

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล  จงึขอแกไขรหัสรายวิชา  จํานวน ๑  รายวิชา  ดงันี ้

 เดิม    รายวิชา  ๒๖๕๔๓๑  พทุธปรัชญา  (Buddhist Philosophy)   ๓ (๓-๐-๖)    

 แกไขเปน               ๒๖๕๔๓๒  พทุธปรัชญา  (Buddhist Philosophy)   ๓ (๓-๐-๖)     

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๑  เมือ่วันที่  ๒๗ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๒๕  ชุด 

 



 
 

-๑๐- 

๔.๒  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา  ภาคพิเศษ 
 

          คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  ภาคพิเศษ  โดยจะ

เปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  จาํนวนนิสิตที่จะรับเขาศกึษา  ๖๐  คน   ทัง้นี ้

เพื่อใหเปนไปตามแผนการรับนิสิตที่ภาควชิา ฯ  ไดจัดทําและรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐ 

ซึ่งจะสามารถนํารายไดมาพฒันาการเรียนการสอนของสาขาวิชา ฯ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอไป  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๑  เมือ่วันที่  ๒๗ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  ภาคพิเศษ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ 

 
๔.๓  ความรวมมือระหวางคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพากับ สมาคมโรงเรียน 
       อาชวีศกึษาเอกชน ในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
 

           คณะศกึษาศาสตรไดเสนอเอกสารความรวมมือระหวางคณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพากับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ในการพัฒนาครูอาชวีศึกษา  โดยมีสาระสําคัญ  

ดังนี ้

  คณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานทีพ่ัฒนาดานการศึกษา  การพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา

การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหสอดรับกับการพัฒนาประเทศเพื่อสนองตอความตองการทาง

สังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  โดยคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได

ตระหนักถึงความสําคัญของสถานประกอบการ  จึงไดพยายามและมุงมั่นในการผลติกําลังคนใหตรงความ

ตองการของสถานประกอบการอยางสมดลุทั้งคุณภาพและปริมาณ  ซึง่หลักสาํคัญในการจัดการเรยีนการ

สอนใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาคร-ูอาจารย  ดานอาชีวศึกษาใหมี 

 

 



 
 

-๑๑- 

ประสิทธิภาพมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชพีทางการศึกษาที่สํานักงานวิชาชพีกําหนดไว  จงึตอง

รวมกันวางแผนจัดการพัฒนาคุณภาพครู-อาจารย  ดานอาชีวศึกษา  เพื่อที่จะดาํเนนิการเรียนการสอนแก 

นักเรียน  นกัศึกษา  ใหเกิดการเรียนรู  และพัฒนามากยิง่ขึ้นใหบรรลุกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่

คาดหวงัไว  คณะศึกษาศาสตรซึ่งมีหนาที่ในการผลิตครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จงึมีแนวคิด 

ในการรวมมือกับสมาคมโรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชน  ผลิตครูและบุคลากรดานอาชีวศึกษา  ใหสอดรับกับ

การพัฒนาสงัคมและเศรษฐกิจ  เพื่อที่จะไดจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสงัคม  คณะศึกษาศาสตรไดวางแผนความรวมมือกับ

สมาคมโรงเรยีนอาชวีศึกษาเอกชน  ในการผลิตครู  และบุคลากรทางการศึกษาใหมคีุณสมบัติตรงตาม

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที ่ สํานกังานมาตรฐานวชิาชีพกําหนดไว  และปฏิบตัิงานไดตรงตามความ

ตองการของสถานศกึษาและสถานประกอบการตอไป  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ 

 
๔.๔  องคประกอบคาน้ําหนักในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาระดบัปริญญาตร ี
       ประเภทรับตรง ปการศกึษา ๒๕๕๓ 
 

         ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๑๐/ ๒๕๕๑  

เมื่อวันที ่ ๑๑  พฤศจกิายน  ๒๕๕๑  ไดพิจารณาองคประกอบคาน้าํหนกัในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาระดบัปริญญาตรี  ประเภทรับตรง  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  ดงันี ้  

   ๑.  GPAX   ๔ ภาคเรียน  คาน้ําหนัก  ๒๐ % 

   ๒.  GAT  และ  PAT      คาน้ําหนัก ๘๐ % 

       ขณะนี้  หนวยงานตาง ๆ  ไดแจงรายละเอียดองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือก

ดังกลาว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ  โดยมปีรับแกขอมูลคณะการจัดการและการทองเทีย่ว   

ภาคปกติ  หนา ๒  ชื่อปริญญาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว   

(กลุมการจัดการและการทองเทีย่ว)  รูปแบบที่ ๒  จาก  บช.บ.  เปน  บธ.บ.  และปรับแก   

PAT  จาก  P๑  เปน  P๗ 



 
 

-๑๒- 

วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

มหาวิทยาลยับูรพา  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๒   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ 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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