
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 5/2548 

วันองัคารที ่ 10  พฤษภาคม  2548 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวิทยาลยับูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 

 1.  ศ.ดร.สุชาติ    อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

 อธิการบด ี

2.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 3.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

     ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัย 

 4.  รศ.ดร.ประทุม มวงม ี    กรรมการ         

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 5.  รศ.ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

6.  ผศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

 7.  ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 8.  ศ.นพ.ศาสตรี   เสาวคนธ   กรรมการ 

      คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 9.  ผศ.ดร.วัชราภรณ  เขื่อนแกว   (แทน)กรรมการ 

      (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 10. ผศ.ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ   กรรมการ 

       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

11. ผศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร   (แทน)กรรมการ 

       (แทน)คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

12. ผศ.รณพ  ประวัติงาม   กรรมการ      

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
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 13. นพ.วรรณะ    อูนากูล    กรรมการ 

       รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 14. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยการพาณิชยนาว ี

 15. อาจารยสุรินทร อินทะยศ   (แทน)กรรมการ  

       (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยอัญมณ ี

 16. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

       ผูอํานวยการวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา 

 17. ศ.ดร.สุชาต ิ  อุปถัมภ    กรรมการ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิ

 18. รศ.มีชัย  วรสายัณห   (แทน)กรรมการ 

(แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

 19. นางสาวอารยา ธนารักษ   (แทน)กรรมการ 

       (แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 20. อาจารยอารยา สุนทรวิภาต   กรรมการ  

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต วิทยาเขตสารสนเทศ จนัทบุรี 

21. นายพชิิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  22.นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 
ผูลาประชมุ 
  1.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (อาจารยอภิศักดิ์   ไชยโรจนวัฒนา)    

2.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (ดร.วิจิตรพร   หลอสุวรรณกุล) 

3.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ  (ดร.สุชาดา   รัตนวาณชิยพนัธ) 

4.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล   

5.  ผูชวยอธกิารบดีฝายบรหิารและวางแผน วิทยาเขตสระแกว   
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ผูเขารวมประชุม  
  1.  ผศ.ดร.พิชาญ สวางวงศ   รองอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ 

  2.  ศ.ดร.สมศักดิ์  พันธวุัฒนา รองอธิการบดฝีายวิจยั 

  3.  ผศ.บุญมา  ไทยกาว  รองอธิการบดฝีายกิจการนิสิต 

  4.  ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร 

5.  ผศ.ดร.สุนนัทา โอศิริ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.45 น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
  1.1  ผลการดําเนินงานของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยในการปฎิบัติราชการ 
        ณ Dali University  ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 
             

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวชิาการ แจงใหทีป่ระชุมทราบถึง 

ผลการดําเนินงานของคณะผูบริหารมหาวทิยาลยัในการปฏิบัติราชการ ณ Dali University  ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน  ระหวางวันที่ 15-21 เมษายน 2548  ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ มีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ 

  1.  ขยายสาขาความรวมมือทางวิชาการใหมากขึ้น 

  2.  แลกเปลีย่นขอมูลทางดานวิชาการเกีย่วกับประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

  3.  แลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ผลการดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 สรุปการประชุมสัมมนาวชิาการ “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2548” 
             

          ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาจัดโครงการประชมุสัมมนาวิชาการ  

เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548”  เพื่อใหการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา ของมหาวิทยาลัยบรูพาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548  ณ หอประชุมธํารง  บัวศรี       

นั้นมีผูเขารวมประชุม จาํนวน 204 คน  ประกอบดวย รองอธิการบดี  ผูชวยอธกิารบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ

วิทยาลัย  รองคณบดี  รองผูอํานวยการ คณะกรรมการเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  และคณาจารยผูสนใจ

ของมหาวทิยาลัยบูรพา  

        ชวงเชาเปนการอภิปราย เร่ือง “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติในการ

นําเสนอหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา           

พ.ศ. 2548”  โดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สนับสนนุวิทยากร ดังนี ้ คุณวราภรณ  สีหนาท                

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานอุดมศึกษา  และคุณมยุรี  สิงหไขมุก  ผูอํานวยการกลุมรับรองมาตรฐานและ           

เทียบคุณวฒุิ สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา   

        ชวงบายเปนการประชมุระดมความคิดเกี่ยวกบัเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548  วทิยากร ประกอบดวย  รองอธิการบดีฝายวชิาการ   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.วิจิตรพร   

หลอสุวรรณกลุ)  และ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งไดขอสรุปในการประชุมระดมความคิด (รายละเอียดดังเอกสาร 

ที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.3  คําสั่งมหาวิทยาลัยบรูพา เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
        มหาวิทยาลยับูรพา (เพิ่มเติม) 
             

          เพื่อใหการบริหารวิชาการในสงักัดวทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี เปนไปดวยความเรียบรอย 

มหาวิทยาลยัจึงไดจัดทําคําสั่งมหาวทิยาลัยบูรพา ที ่0697/2548  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

มหาวิทยาลยับูรพา (เพิ่มเตมิ)  ลงวนัที ่18 เมษายน 2548   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
  1.4  สรุปผลการประชุมสมัมนาเชงิปฏบัิติการ““การจัดทําหลักสตูรหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  

      พ.ศ. 2549”   
 

          ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาจัดโครงการประชมุสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการ  เร่ือง “การจัดทําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2549” เพื่อใหการจัดทํารายวิชาหมวด 

วชิาศึกษาทั่วไปที่ทกุสาขาวชิาจะตองนําไปบรรจุในหลักสูตรตามเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัยในรายละเอียด 

เนื้อหาวิชาจะตองมีเนื้อหาครบถวนตามวตัถุประสงคของหลักสูตร  และผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง         

ไดเต็มตามศักยภาพ  จบการศึกษาเปนบณัฑิตที่มีคุณภาพและคุณคาตอสังคม  สามารถที่จะดาํรงชีพไดอยางมี         

ประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถที่จะตอบสนองความตองการของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐและเอกชน    

เมื่อวันที ่9 พฤษภาคม 2548  เวลา 13.00-17.00 น.  ณ หอประชุมธาํรง  บัวศรี  นัน้  มีผูเขารวมประชุม  

จํานวน   96  คน  ประกอบดวย  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการวทิยาลยั รองคณบดี   

รองผูอํานวยการ และคณาจารยผูสนใจของมหาวทิยาลยับูรพา  ซึง่เปนการประชมุระดมความคิด  เร่ือง  

“การปรับปรุงหลักสูตรรายวชิาศึกษาทัว่ไป  พ.ศ. 2549”  โดย  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  รวมกับ ผูอํานวยการ 

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร   

และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร  ทัง้นี้ คณาจารยผูเขารวมประชุมไดรวมระดมความคิดเกี่ยวกับโครงสราง 

รายวิชาศึกษาทั่วไปดวย  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

  (1)  โครงสรางรายวิชาศึกษาทั่วไป   31  หนวยกิต  ประกอบดวย 
         (1.1)  วิชาภาษาองักฤษ    12  หนวยกิต 
       มอบหมายใหคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูประสานงานหลัก 
         (1.2)  วิชาภาษาไทย    3  หนวยกิต 
       มอบหมายใหคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูประสานงานหลัก 

         (1.3)  วิชาทางดาน ICT     3  หนวยกิต 
       มอบหมายใหคณะวทิยาศาสตรเปนผูประสานงานหลกั 
         (1.4)  วิชาทางดานมนษุยศาสตร   4  หนวยกิต 
      แบงเปน 2 รายวิชา ๆ ละ  2  หนวยกิต   
        (1.4.1)  มอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   2 หนวยกิต 

      (1.4.2)  มอบหมายใหคณะศิลปกรรมศาสตร   2 หนวยกิต 
       โดยขอใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตร  
         ประสานงานกนั เพื่อไมใหเนื้อหาสาระในรายวิชาที่ซ้าํซอนกัน 
         (1.5)  วิชาทางดานสงัคมศาสตร      3  หนวยกิต 
       มอบหมายใหคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูประสานงานหลัก 
         (1.6)  วิชาทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ    2  หนวยกิต 
      แบงเปน 2 รายวิชา ๆ ละ 1  หนวยกิต 
      (1.6.1)  มอบหมายใหวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา   1 หนวยกิต 
      (1.6.2)  มอบหมายใหคณะพยาบาลศาสตรรวมกับคณะสาธารณสขุศาสตร  

    1 หนวยกิต 

         (1.7)  วิชาทางดานคณติศาสตรและวิทยาศาสตร   4  หนวยกิต 
       มอบหมายใหคณะวทิยาศาสตรเปนผูประสานงานหลกั โดยรวมกับ 

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี และคณะวิศวกรรมศาสตร 
(2)  ขอใหคณะ / วทิยาลัยทีไ่ดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานหลกัพิจารณาดําเนินการ 

         จัดทํารายวิชาและคาํอธิบายรายวิชา โดยใหมีเนื้อหาสาระในรายวิชาตามทีท่ี่ประชุม 
         สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทาํหลักสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป พ.ศ. 2549 
         เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2548  ดังนี ้
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การจัดประสบการณการเรียนรูในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่        

พึงประสงคของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ขอ1 มีความใฝรูและสามารถที่จะเรยีนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต  
การจัดประสบการณ  :  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนบรูณาการ สงเสริมการคิด        

การใชสื่อ ใชภาษา 
ขอ 2  มีความสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การจัดประสบการณ  :  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  (ภาษาจีน) 
ขอ 3  มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวชิาชีพและในสงัคม  โดยสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

ไดอยาง สรางสรรค    
การจัดประสบการณ  :  จรรยาวิชาชีพ  จริยศาสตร จริยธรรมในชิวิตประจําวัน 
ขอ 4  มีความรู ความสามารถอยางลกึซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
การจัดประสบการณ  :  ความรู  ทักษะในสาขาอาชพี / วิชาชีพ 
ขอ 5  มีคุณลักษณะความเปนผูนาํและมโีลกทัศนทีก่วางไกล  
การจัดประสบการณ  :  การเปนผูประกอบการ หลักการจัดการ การทาํธรุกรรม 

ระหวางประเทศ 
ขอ 6  มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ  
การจัดประสบการณ  :  กิจกรรมการออกกําลังกาย ใหพฤติกรรมมีความคงอยูในการดูแล 

ตนเอง  การสรางเสรมิสขุภาพ การดูแลสขุภาพแบบองครวม  
ครอบครัวศึกษา  

ขอ 7  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดลอม     การเคารพ     

ทรัพยสินทางปญญาและตระหนกัในสทิธมินุษยชน 
การจัดประสบการณ  :  สรางแบบอยางที่ดีเพื่อสรางจติสํานึกสาธารณะสรางจิตสํานกึใน      

การรกัชาติ ความเปนชาตินิยม แขงขนัในโลกได  การมสีวนรวม 
ทรัพยสินทางปญญา สิทธิมนุษยชน 

ขอ 8  มีศักยภาพในการใชปญญา เพื่อคิดแกปญหาไดอยางสรางสรรค   
การจัดประสบการณ  :  วิธีคิดวิเคราะห และ แกปญหา ทฤษฎีเชิงระบบ  มีจติสาธารณะ            
    รับผิดชอบตอการรักษาสมดุลของสังคมและสิง่แวดลอม   
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ขอ 9  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดประสบการณ  : มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกบัเทคโนโลย ี ICT  ขอบขายทางดาน              

วิทยาศาสตร  ที่จะเกิดขึ้นใหมๆเชน Nanotechnology  Biotech  
GMO กลุมวทิย และศลิป แยกกนัในกลุมวชิาวิทยาศาสตร การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดลอม  

ขอ 10 มีสุนทรียารมณ  ตระหนกัในคุณคาของวัฒนธรรมที่หลากหลายและดํารงรักษาไวซึง่                  

วัฒนธรรมไทย 
การจัดประสบการณ  : ความงาม ความซาบซึ้ง ดนตรี ทัศนศิลป (Visual)               

วรรณกรรมวฒันธรรมไทย 
(3)  วันที ่20 พฤษภาคม 2548    ขอใหคณะ / วทิยาลยัสงขอมูลรายละเอียดในขอ (2)  
       ใหงานพฒันาหลักสูตรและการสอน  กองบริการการศึกษา 

  (4)  ขอเชิญคณบดี  ผูอํานวยการวทิยาลัย  และอาจารยผูสนใจ  เขารวมประชุม  
       ในวนัศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2548  เวลา 13.00 น.  ณ หองประชมุ 903 ชั้น 9 อาคารภปร. 
       โดยจัดสงใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  กองบริการการศึกษา   

ภายในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2548 

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2548 
         วันที่  12  เมษายน  2548 

 
            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ  คร้ังที ่4/2548 

วันที ่12  เมษายน  2548  ใหที่ประชมุรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2548 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 

วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไมม-ี 
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วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

4.1  การกําหนดเลขรหัสวชิาสาํหรับหลักสูตร พ.ศ. 2549 
 

          ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดเลขรหสัวิชาใหกับคณะและวิทยาลัย   ดังนี ้

   

เลขรหัสวิชา คณะ / วิทยาลัย เลขรหัส

วิชา 

คณะ / วิทยาลัย 

101-149 พยาบาลศาสตร 151-199 วิทยาลัยอัญมณี (วข.จนัทบรีุ) 

201-249 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 251-299 วิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร (วข.จันทบรีุ) 

876-899    

301-349 วิทยาศาสตร 351-399 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

401-449 ศึกษาศาสตร 451-499 วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

501-549 วิศวกรรมศาสตร 551-599 คณะแพทยศาสตร 

601-649 ศิลปกรรมศาสตร 651-675 โครงการจัดตัง้คณะวทิยาศาสตรและสังคมศาสตร  

(วข.สระแกว) 

  676-699 โครงการจัดตัง้คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

(วข.สระแกว) 

701-749 สาธารณสุขศาสตร 751-775 โครงการจัดตัง้คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(วข.สระแกว) 

  776-799 โครงการจัดตัง้คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม (วข.สระแกว) 

801-849 คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วข.จันทบุรี 850-875 วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีา 

901-949 วิทยาลัยการพาณิชยนาว ี 951-998 วิทยาลัยนานาชาต ิ

  999 สหศาสตร 

 

           เนื่องจากขณะนีม้ีโครงการจัดตั้งวทิยาลยัเพิม่ข้ึน  เชน โครงการจัดตั้งวทิยาลัยดนตรีและศิลปะ            

การแสดงซึ่งมหาวิทยาลัยไมสามารถกําหนดเลขรหัสวิชาใหกับวิทยาลยัที่เพิ่มข้ึนได  มหาวิทยาลยัจึงขอเสนอใหที่

ประชุมพิจารณาการกาํหนดเลขรหัสวิชา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2549  เปนตัวเลข 7 หลัก  ดังนี ้



-10- 

 
        1.  กลุมวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ   กาํหนดเลข  1  นําหนาเลขรหัสวชิาที่มีอยูเดิม  
       1.1  คณะพยาบาลศาสตร       เดิม 101-149   ใหม   1101-1149 

       1.2  คณะแพทยศาสตร   เดิม  551-599  ใหม   1551-1599 

       1.3  คณะสาธารณสุขศาสตร   เดิม  701-749    ใหม   1701-1749 

       1.4  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา  เดิม  851-875 ใหม   1851-1875 
2.  กลุมวชิาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  กําหนดเลข  2  นําหนาเลขรหสัวิชาที่มอียูเดิม  

       2.1  วิทยาลัยอัญมณี    เดิม  151-199 ใหม   2151-2199 

       2.2  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  เดิม  251-299 ใหม   2251-2299 

       2.3  คณะวิทยาศาสตร   เดิม  301-349 ใหม   2301-2349 

       2.4  คณะวิศวกรรมศาสตร   เดิม  501-549 ใหม   2501-2549 

       2.5  คณะเทคโนโลยีทางทะเล   เดิม  801-849   ใหม   2801-2849 

       2.6  วิทยาลัยการพาณิชยนาว ี  เดิม  901-949 ใหม   2901-2949 
 3.  กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  กําหนดเลข  3  นาํหนาเลขรหัสวิชาทีม่ีอยูเดิม   
       3.1  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม  201-249 ใหม   3201-3249 

        เดิม  876-899 ใหม   3876-3899 

       3.2  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   เดิม  351-399 ใหม   3351-3399 

       3.3  คณะศึกษาศาสตร   เดิม  401-449 ใหม   3401-3449 

       3.4  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร   เดิม  451-499 ใหม   3451-3499 

       3.5  คณะศิลปกรรมศาสตร   เดิม  601-649 ใหม   3601-3649 

       3.6  วิทยาลัยนานาชาต ิ   เดิม  951-998 ใหม   3951-3998 
 
ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการกําหนดเลขรหัสวิชาสาํหรับหลกัสูตร พ.ศ. 2549 เปนตนไป 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลกัการและใหฝายเลขานุการแจงคณะ / วทิยาลัย เพื่อดําเนินการตอไป 
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4.2  การลงทะเบียนรกัษาสภาพของนสิิตภาคพิเศษในรายวิชาฝกงาน 

 

          ตามที่ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดการเรียนการสอนใหมี 

ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติควบคูกันไป  โดยกาํหนดใหนิสิตในช้ันปที่ 3 และชัน้ปที่ 4  ตองไปฝกงานในชวงฤดู

รอนเปนระยะเวลา 2 เดือน  ทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ  เพื่อใหเกดิการเรียนรูในสถานการณจริง 

         ระบบขอบังคับของภาควิชาฯ ทาํใหนิสิตภาคพิเศษรหัส 45  ซึ่งตองไปฝกงาน ณ สถาน 

ประกอบการตาง ๆ  ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ปการศกึษา 2548 ได  ทั้งนี้ มหาวทิยาลัยไดมี

ระเบียบใหนิสิตภาคพิเศษตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพเปนจํานวนเงินคนละ 2,100 บาท   โดยที่ในความเปน

จริงแลวภาควชิาฯ ไมไดเปดรายวิชาเพื่อใหนิสิตกลุมดังกลาวลงทะเบยีนเรียนในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548         

แตอยางใดการใหนิสิตชําระคารักษาสถานภาพจงึเปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกบัความเปนจริง อันทาํใหนิสิตตอง

สูญเสียเงนิโดยที่ไมใชสาเหตุที่เกิดจากตัวของนิสิตเอง 

         ภาควิชาฯ จึงขอหารือวาภาควิชาฯ และมหาวทิยาลัยควรจะมีแนวทางหรือหลกัเกณฑอยางไร   

เพื่อจะไดยึดถอืเปนแนวปฏิบัติตอไป 

         ทั้งนี ้ มหาวทิยาลยัไดหารือกองคลังและทรัพยสินแลว  กองคลงัฯ ไดชี้แจงขอมูลเพื่อ

ประกอบการพิจารณา กลาวคือ มหาวิทยาลัยควรพจิารณาขอมูลจากขอบังคับของนิสิตภาคพิเศษ  หากมีการ

กําหนดใหภาคฤดูรอน เปนภาคการศึกษาของนิสิตภาคพิเศษ  นิสิตจะตองลงทะเบียนในภาคฤดูรอน  แตถาไมมี

รายวิชาที่จะลงทะเบียน นิสิตจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพไว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อขอหารือและพิจารณาทบทวน   

มหาวิทยาลยัไดมีขอบังคับของนิสิตภาคพเิศษที่มีความเปนธรรมถูกตองในกระบวนการเรยีน         

การสอน(เกีย่วกับการชําระเงินคาลงทะเบยีนและการรักษาสภาพ) เหมาะสมหรือไม 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติขอใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัยบูรพา 
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  4.3  การพิจารณาใหนิสิตภาคพิเศษเรยีนรวมกับนสิิตภาคปกต ิ

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตรเปดรับนิสิต  ภาคพิเศษ  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในป

การศึกษา 2547 จํานวน 260 คน ในสาขาวิทยาศาสตร  และสาขาวทิยาศาสตรและวทิยาการคอมพิวเตอร (ทดลอง

เรียน)นัน้  จากการตรวจสอบจํานวนนิสิตโดยประมาณที่มีผลการเรียน  โดยเฉลี่ย 2 ข้ึนไปในภาคเรียนที ่2 ประมาณ 

58 คน  ดังนัน้ หากจัดนิสิตเขาสาขาวชิาเมื่อนิสิตขึ้นชัน้ปที่ 2 ในภาคตน ปการศึกษา 2548  ทัง้ 10 สาขาทีเ่ปดรับ

จะมีนิสิต ภาคพิเศษ สาขาละ 5-6 คน  ซึ่งไมมากพอทีจ่ะเปดเปนชัน้เรียนใหกับสาขาตางๆ ไดเมื่อข้ึนชั้นปที่ 2 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร คร้ังที่ 4/2548  ในพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2548  

เห็นวาหากจัดนิสิตเขาสาขาไดประมาณ  สาขาละ 5-6 คน จะไมคุมกบัการจัดการเรียนการสอนจงึเหน็ชอบใหเสนอ

มหาวิทยาลยัพิจารณาใหนสิิตภาคพิเศษที่เขาสาขาวิชาแลวเรียนรวมกันกับนิสิตภาคปกติ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหนิสิตภาคพิเศษที่เขาสาขาวิชาแลวเรยีนรวมกนักับนิสิตภาคปกติ 
 

มติ  คณะวิทยาศาสตรขอถอนวาระ 

 
4.4  การขอยกเวนคาธรรมเนียมการปรับ 

 

                  ตามประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา เร่ือง กาํหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูรอน  

ปการศึกษา 2548  สําหรับนสิิตภาคพิเศษ  ระดับปริญญาตรี  กาํหนดใหมีการชําระเงนิคาลงทะเบียนเรียน 

ในระบบ Teller Payment  ณ ธนาคารกรงุไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  พรอมกําหนดวนัสุดทายของการชําระเงินคา 

ลงทะเบียนเรียน โดยเสียคาปรับ สําหรับภาคเรียนนี ้ ในวนัที ่1 พฤษภาคม 2548  นั้น  เนื่องจากนสิิตวทิยาเขต 

สารสนเทศ สระแกว  จํานวนหนึง่ชําระเงนิหลังกาํหนดดงักลาวและถกูปรับตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั เหต ุ

เพราะเกิดความลาชาในการสงใบตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนของวทิยาเขตฯ   

        ในการนี ้ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว  มีความประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการปรับ 

การชําระเงินคาลงทะเบียนเกินกาํหนดเวลา  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ชัน้ปที่ 3 

จํานวน 19 คน  ชั้นปที่ 4  จาํนวน 11 คน  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้ปที่ 3  จํานวน 10 คน   

และคืนเงนิคาปรับใหกับนิสิตดังกลาวดวย 

 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ  วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว ขอถอนวาระ 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่6/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 6/2548  เปนวันองัคารที่ 14 มถิุนายน 2548  เวลา 09.30 น. เปนตนไป   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา  11.25  น. 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 

          (นายพิชิตร  มีพจนา) 

               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


