
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 2/2548 

วันองัคารที ่ 8 กุมภาพันธ  2548 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

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

 
ผูเขาประชมุ 
  1.  ศ.ดร.สุชาติ   อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

       อธิการบด ี

  2.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

  3.  อาจารยอภิศักดิ์ ไชยโรจนวฒันา   กรรมการ 

       ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 

  4.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

       ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัย 

  5.  รศ.ดร.ประทุม   มวงม ี    กรรมการ 

       คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

  6.  รศ.ดร.คเชนทร   เฉลิมวัฒน   กรรมการ 

       คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

7.  อาจารยกฤษฎา   แสงสืบชาต ิ   (แทน) กรรมการ 

       (แทน) คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร 

  8.  ผศ.ดร.วิโรจน   เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

  9.  ศ.นพ.ศาสตรี   เสาวคนธ   กรรมการ 

       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

  10. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

        คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  11. รศ.ดร.ฉลอง   ทับศรี    กรรมการ 

        คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
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  12. อาจารยอารยา สุนทรวิภาต   (แทน) กรรมการ 

        (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

  13. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

        ผูอํานวยการวิทยาลัยการพาณิชยนาว ี

  14. ผศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ  

        ผูอํานวยการวิทยาลัยอญัมณี 

  15. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา 

  16. รศ.มีชยั  วรสายัณห   (แทน) กรรมการ 

        (แทน) ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

  17. รศ.ศรุติ  สกุลรัตน   กรรมการ 

        ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

18. ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    กรรมการ 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

 19. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

   20. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        หวัหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 
  1.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ   (ดร.วิจติรพร   หลอสุวรรณกลุ) 

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ (ดร.สุชาดา รัตนวาณิชยพนัธ) 

 3.  ผูชวยอธกิารบดีฝายบรหิารและวางแผน  วทิยาเขตสระแกว  (ดร.สิทธิพร  นิยมศรีสมศักดิ์) 

4.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล   

5.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

  6.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.45 น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
  1.1  สรุปผลการจัดงานนทิรรศการ โครงการ University Fair 2005 
  
           ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดโครงการ University Fair 2005  

ระหวางวันที่ 12-15 มกราคม 2548  ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร 

หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ ใหกับผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจเปนแหลงขอมูล 

ของผูที่ตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะเปนการเผยแพร ประชาสัมพนัธ การรับสมคัรนักศึกษา 

ในหลักสูตรนานาชาติและโครงการรับตรงตาง ๆ   ซึง่มหาวิทยาลัยไดเขารวมจัดนทิรรศการดังกลาว  โดยไดรับ 

ความรวมมือจากคณะกรรมการคลินิกแนะแนวการศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา  และหนวยงานตาง ๆ  ดังนี ้

1.  คณะศิลปกรรมศาสตร   

2.  วิทยาลัยอญัมณี    

3.  ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร    

4.  สถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเล   

5.  องคการนสิิต   

6.  สภานิสิต   

ซึ่งใหความอนเุคราะหในการจัดอุปกรณตกแตงคูหา  คณาจารย และนสิิต ในการประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลยั ในงานนิทรรศการดังกลาว   

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2  รายวิชา “ตะวันออกศึกษา” โครงการหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป วิชาเลือกเสร ี
      สาํหรับนิสิต / นักศึกษา  ทกุมหาวิทยาลัย 

 
                         ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา โดยมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวทิยาลยั 

แหงประเทศไทย  ไดมอบหมายใหกลุม General Education & Student activities Forum  จัดกิจกรรมนํารอง 

จัดการศึกษา ภาคฤดูรอน เปนรายวิชาศึกษาทัว่ไปหรือวชิาเลือกเสรี  เพื่อเปดสาํหรับนิสิต / นักศกึษาทุก

มหาวิทยาลยัในภาคฤดูรอน  โดยมหาวิทยาลัยบูรพาไดเปดรายวิชา “ 999104 ตะวนัออกศึกษา”  ต้ังแต 

ปการศึกษา 2546 เปนตนมา  ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 มีรายละเอียดและปฏิทินการดําเนนิงาน 

รายวิชาดังกลาว   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ   

1. ขอใหประกาศใหทราบทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

 2. ขอใหเชญิอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูสอน 

   3. ขอใหฝายกจิการนิสิตดูแลหอพักนิสิต 

 
1.3  การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง 

 
                         ตามทีน่ายพิชิตร  มพีจนา  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  ไดรับมอบหมายใหเขารวม 

ประชุม เร่ือง การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิต / นักศึกษา ปการศึกษา 2549 

เพื่อกําหนดเกณฑและแนวทางในการดําเนนิการคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 

2549  เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2548  ณ ศูนยสารนิเทศ ชั้น 3 อาคารสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นัน้ 

นายพิชิตร  มพีจนา ไดจัดทาํรายงานการประชุมดังกลาว  (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.4  การคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาในสถาบันอุดมศกึษาระบบกลาง (โครงการนํารอง) 

 

        ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาไดมปีระกาศคณะกรรมการอํานวยการ 

รับบุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (โครงการนาํรอง) เร่ือง การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบนั 

อุดมศึกษาในระบบกลาง (โครงการนาํรอง)  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2548 

โดยกําหนดใหมีการสอบสัมภาษณ / ตรวจรางกาย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2548  นั้น  มหาวิทยาลยับูรพา 

ไดรวมในโครงการนาํรองดังกลาว มนีักเรยีนที่มาสอบสมัภาษณ / ตรวจรางกาย เพือ่เขาศึกษาในคณะ / วิทยาลัย 

ตาง ๆ  จาํนวน 240 คน   (จากจาํนวนประกาศรับ 541 คน)  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

 
1.5  สรุปสาระสําคัญการประชุม ทปอ.  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2548 

 
                         รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ เสนอสรปุ

สาระสําคัญการประชุม ทปอ.  เมื่อวนัที ่5 กุมภาพันธ 2548  ใหทีป่ระชุมทราบ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2548 
         วนัที่  11  มกราคม  2548 

 
      ประธานเสนอเรื่องรบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการ    

ครั้งที่ 1/2548  วันที่ 11 มกราคม  2548  ใหที่ประชมุรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2548 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมมี- 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

4.1  รางปรับปรุงหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549 
 
          ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (พ.ศ.2545) ของมหาวิทยาลยั 

บูรพา  โดยมวีตัถุประสงค  ดังนี ้

1.  เพื่อพฒันาปรับปรุงรายวชิาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใหสอดคลองกบัวัตถุประสงคและ 

ขอกําหนดของทบวงมหาวทิยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับปรัชญาและปณิธานของมหาวทิยาลยับูรพา 

  2.  เพื่อเปนคูมือในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรตาง ๆ ที ่

เปดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยบูรพา (หลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) 

  3.  เพื่อพฒันารายวิชาในลักษณะบูรณาการที่ผสมผสานเนื้อหาวิชาทีค่รอบคลมุสาระสําคัญ 

ของกลุมวิชาตาง ๆ บูรณาการเขาดวยกัน  และสรางเปนรายวิชาในลักษณะบูรณาการศาสตร 

4. เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรูรวมกัน  ทาํกิจกรรมรวมกันและมีรายวชิาในหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไปใหเลือกไดอยางเสรีหลากหลาย  ตามความถนัดและความสนใจของนสิิต 

  5.  ภาควิชา / คณะตาง ๆ ไดพัฒนารายวชิาใหม ๆ ที่เหมาะสม ทนัสมัย และไดมีสวนรวมใน 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

  ดังนัน้  เพื่อใหการปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และการปรับปรุงหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2549  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธภิาพ  ประธานที่ประชมุไดเสนอ ราง ปฏิทินการปรับปรุง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณารางปรับปรุงหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้  

  1. นโยบายการจัดการศึกษา  หมวดศึกษาทั่วไป 

      1.1 โครงสรางของหมวดศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

      1.2 ภาษาองักฤษ    12 หนวยกิต คงไวดังเดิม 

      1.3 สหศาสตร  1-2-3 เปนวิชาเลือก 

      1.4 ขอใหคณะ / วทิยาลยัพิจารณาวาวิชาศึกษาทั่วไปของสาขาตางๆ ควรเปนวิชาอะไรบาง 

1.4.1 ควรมี 1 วิชา เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทางทะเลอยูในกลุมวิชาศึกษาทัว่ไป 

   1.4.2 ใหปรับปรุงวิชาเลือกในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปใหตรงกลุมมนุษยศาสตร  

                     สังคมศาสตร ภาษา วทิยาศาสตร คณิตศาสตร 

2. ใหมีคณะทาํงานรางปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549  

      ประกอบดวย 

      2.1 รองอธกิารบดีฝายวิชาการ    ประธานคณะทํางาน 

      2.2 ผูอํานวยการวทิยาลัยการพาณชิยนาว ี  คณะทํางาน 

      2.3 คณบดคีณะวิทยาศาสตร    คณะทํางาน 

      2.4 คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร   คณะทํางาน 

      2.5 คณบดคีณะศึกษาศาสตร    คณะทํางาน 

       2.6 คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะทํางาน 

      2.7 คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร   คณะทํางาน 

      2.8 คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร   คณะทํางาน 

      2.9 คณบดคีณะพยาบาลศาสตร   คณะทํางาน 

      2.10 ผูอํานวยการวิทยาลยัวิทยาศาสตรการกีฬา คณะทํางาน 

      2.11 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย    คณะทํางานและเลขานกุาร 

      2.12 หวัหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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4.2  การจัดการเรียนการสอนรายวชิาสหศาสตร 1 

 

        ตามที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา ไดประชุมปรึกษาหารือแนวทาง 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหศาสตร 1 เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2548  ณ หองประชุม 209  อาคาร ภปร.   

ซึ่งเนื้อหาการประชุมสรุปไดดังนี ้

  ประธานสหศาสตร 1 ไดกลาวถงึปญหาในการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาสหศาสตร 1  

ในภาคเรียนทีผ่านมา คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะประสบปญหาเรื่องตนทุนคาใชจายของการจดั 

การเรียนการสอนรายวิชาสหศาสตร 1ของภาคปลาย ซึง่มีนิสิตคณะวทิยาศาสตรเพยีงคณะเดียว (เอกสารดังแนบ)    

  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหศาสตร 1 อาจารยผูสอน ไดแก อาจารยของ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   อาจารย 1 คน รับผิดชอบนิสิต จํานวน 150 คน ซึง่อาจารยแตละทาน 

สวนมากจะมภีาระงานสอนเกิน 10 คาบ/สัปดาห จึงตองเบิกคาสอนเกิน และรายไดที่ไดรับจากคาลงทะเบียนของ 

นิสิตตองหกัคาใชจาย ใหมหาวิทยาลัย 34%  คณะ 15%  จึงประสบกับปญหารายจาย มากกวาตนทนุที่ไดรับ 

รองคณบดีฝายวิชาการคณะวิทยาศาสตร ไดชี้แจงวา ตามที่คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร   

ไดมีหนงัสือแจงใหคณะวิทยาศาสตรทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหศาสตร 1 ในภาคตน  

ปการศึกษา 2548     โดยจะขอเปดรายวิชาสหศาสตร 1 ในภาคตนเทานั้น  ซึง่นิสิตของคณะวทิยาศาสตรทั้งหมด 

ที่เดิมเรียนรายวิชาสหศาสตร 1ในภาคปลาย ขอใหมาเรียนในภาคตน นั้น คณะวทิยาศาสตร ไมสามารถจะจัด 

ตารางสอนได เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร จะตองจัดรายวิชาที่ใหบริการหลายวิชา เชน วิชาคอมพวิเตอร   

คณิตศาสตร  ฟสิกส  เคม ีชวีวทิยา ซึง่เมื่อปรับรายวิชาสหศาสตร 1 แลวจะสงผลไปถงึการจัดตารางสอนของนิสิต  

ชั้นปที ่2 ดวย  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

1.  แบงจํานวนนิสิตแตละคณะ ออกเปน 2 กลุม ๆ ละเทา ๆ กนั ทั้งภาคตน และภาคปลาย 

           โดยภาคตนเรียนวนัพุธ คาบ 567  และภาคปลายเรยีนวนัพุธ 567 

2.  จัดอาจารยของแตละคณะที่มีภาระการสอนนอยกวา 10 คาบ/สัปดาหมาชวยสอน 

     รายวชิาสหศาสตร 1  เพื่อลดคาใชจาย 

  3.  ลดหยอนการหักเปอรเซน็ตของคาลงทะเบียนที่หกัใหมหาวิทยาลยั 34% หักใหคณะ 15% 



  4.  การจัดประชุมรายวิชาสหศาสตร  1 สหศาสตร 2 และสหศาสตร 3 
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มติ  ที่ประชุมมมีติ  เหน็ชอบในหลักการ  ดังนี ้

1. แบงจาํนวนนิสิตแตละคณะ  ออกเปน 2 กลุมๆ ละ เทาๆ กัน ทัง้ภาคตนและภาคปลาย    

    โดยภาคตนเรียนวนัพธุ คาบ 567  และภาคปลายเรียนวนัพธุ คาบ 567 

2. จัดอาจารยของแตละคณะที่มีภาระการสอนนอยกวา 10 คาบ/สัปดาห มาชวยสอนราย 

           วิชาสหศาสตร 1 เพื่อลดคาใชจาย 

 
4.3  การเปดรายวชิาสําหรับนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ UMIOR 

 

          ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดรับแจงจากงานวิเทศสัมพันธวาจะมีโครงการนํารอง 

(โครงการ UMIOR) ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางดําเนนิการ  แตเพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาทางวิชาการและ 

เร่ืองความสมัพันธที่ดี  คณะวิศวกรรมศาสตรยินดีจะดาํเนนิกิจกรรมในโครงการนํารองนี้  โดยภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา  ยินดีจะรับนาย Patrick Hlongwane นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรจาก Vaal University of Technology  

ประเทศ South Africa เขาศึกษาในภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา ระหวางเดือนมกราคม - มิถนุายน 2548 ในรายวิชา  

ดังนี ้

  1.  รายวิชา 515217 Electrical Measurement and Instrumentation 3(3-0-6) 

       ผูสอน  อาจารยอานุภาพ  บุญสงศรีกลุ  และอาจารยเจษฎา  สายใจ 

  2.  รายวิชา 515476 Optical Communication    3(3-0-6) 

       ผูสอน  ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล  และอาจารยนิติกาญจน  พาศรี 

  3.  รายวิชา 515343 Electronics Circuit Analysis   3(3-0-6) 

       ผูสอน อาจารยสุรชาติ  เหล็กงาม   อาจารยบัณฑร  จิตตสุภาพ  และ 

     อาจารยโชคชัย  ชืน่วฒันาประณิธ ิ

4.  รายวิชา 515341 Digital Signal Processing     3(3-0-6) 

     ผูสอน  อาจารยสมเจต  ศุภรังสรรค  และอาจารยวิรุฬห  ศรีบริรักษ 

  ทั้งนี้  คณะฯ ขอใหจัดการเรยีนการสอนแบบโมดูล (modular style) สําหรับนิสิตรายนี้คนเดียว 

แตจะมีนิสิตอืน่ ๆ รวมเรียนดวย  โดยไมตองลงทะเบียน เพื่อใหเกิดทกัษะในการเรียนรูแกนิสิตของคณะฯ 

  อนึ่ง การดําเนนิกิจกรรมดงักลาว ตามที่ระบุในขอตกลง (ซึ่งยังไมไดลงนามอยางเปนทางการ) 



มหาวิทยาลยับูรพา (Host) จะยกเวนคาธรรมเนียมและคาหนวยกิต ซึง่มีรายการดังตอไปนี้ 
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-  คาบํารุงมหาวทิยาลยั  1,500 บาท 

  -  คาบํารุงหอสมุด     600 บาท 

  -  คาหนวยกิต  รวม 4,800 บาท 

และตอไปในอนาคต กรณีทีม่หาวิทยาลยับูรพาจะจัดสงนิสิตไปทางฝาย Vaal University of Technology  ก็จะ

ไดรับความอนเุคราะหในทาํนองเดียวกนั   (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปดรายวชิาสําหรับนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ UMIOR จํานวน 4 รายวิชา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ขอใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป   
 

4.4  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ (ตอเนื่อง) 
      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ณ วทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี  และจังหวัดสุโขทัย 

         ภาคพิเศษ   
 

            ดวยคณะสาธารณสขุศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดบั 

ปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ณ วทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 

และจังหวัดสุโขทัย  ภาคพิเศษ   โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2548    

        จํานวนนสิิตที่รับเขาศึกษา  ดังนี ้

        1. จํานวน 50 คน   สําหรับผูมวีุฒิอนุปริญญา (เรียน 2 ป หรือ 74 หนวยกิต) 

        2. จํานวน 50 คน   สําหรับผูมวีุฒิตํ่ากวาอนปุริญญา (เรียน 2 ½  - 3 ป) หรือ 

 86 – 120 หนวยกิต) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่4/2548  เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร   

ณ วิทยาเขตสารสนเทศ จนัทบุรี  และจังหวัดสุโขทัย  ภาคพิเศษ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ   
 

4.5  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (หลักสูตร 5 ป) 
      สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน  ภาคพิเศษ   

 

            ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การคัดเลือกเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน  ภาคพิเศษ  ประจาํ 

ปการศึกษา 2548  (โครงการพิเศษเรียนทัง้ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน)  เพื่อเขาศึกษาตามเงื่อนไข 

ความรวมมือระหวางมหาวทิยาลัยบูรพา กบั Kanda University  ประเทศญี่ปุน   โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแต 

ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2548   จาํนวนนสิิตที่รับเขาศึกษา  40  คน  (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  

1.  เห็นชอบในหลกัการ   
2.  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
4.6  ปญหานสิิตคางสงวสัดุหองสมุด 

 

            ตามระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการใชบริการสํานกัหอสมุด พ.ศ. 2534   

ขอ 6.5 “ถาผูมีสิทธิยมื คาง สง วัสดุหองสมุดและคางคาเกินกาํหนด จะถูกตัดสิทธกิารยืม ในกรณทีี่เปนนิสิตจะ 

ไมไดรับอนุญาตใหลงทะเบยีนเรียนในภาคเรียนตอไป  และงดออกใบรับรองและปริญญาบัตรจนกวาจะสงคนื 

วัสดุหองสมุดและชําระเงนิคาเกินกําหนดเปนทีเ่รียบรอยแลว”   
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สํานักหอสมุดจึงขอหารือใหงานทะเบียนและสถิตินิสิตระงับการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 

ตอไปของนิสิตที่คางสงวัสดุหองสมุด หรือคางคาเกินกําหนด โดยสํานกัหอสมุดจะแจงรายชื่อนิสิตที่คางสงวัสดุ 

หองสมุด และคางคาเกินกําหนดกอนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตอไป 1 สัปดาห   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  มอบหมายใหสํานักหอสมุดหาแนวทางในการติดตามวัสดุคางสง โดยประสานงาน 

  กับคณะ / วทิยาลัยที่นิสิตสงักัด  หากติดตามแลวยงัไมไดรับการติดตอกลับจากนิสิตใหสํานกั 

  หอสมุดดําเนนิการสงรายชือ่นิสิตดังกลาวใหคณะ / วิทยาลัยเพื่อเอาความผิดทางวนิัยตอไป 

 
  4.7  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาการเดินเรือ 
        ฉบบัป พ.ศ. 2546 
 

            วทิยาลยัการพาณิชยนาวีไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาการเดนิเรือ ฉบับป พ.ศ. 2546  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ เปนการเพิ่มรายวิชาเลือกเสรี 

ใหกับนสิิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาการเดนิเรือ ฉบับป พ.ศ. 2546 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่3/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 3/2548  เปนวันองัคารที่ 8 มีนาคม 2548  เวลา 09.30 น. เปนตนไป   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา  10.45  น. 

 

 

 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

                กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 

 

       (นายพิชิตร  มพีจนา) 

            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

               ผูตรวจรายงานการประชุม 


