รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ 7/2548
วันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2548
ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------ผูเขาประชุม
1. ศ.ดร.สุชาติ
อุปถัมภ
อธิการบดี
2. รศ.ดร.เรณา
พงษเรืองพันธุ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. อาจารยอภิศักดิ์
ไชยโรจนวฒ
ั นา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
4. ดร.สุชาดา
รัตนวาณิชยพนั ธ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
5. รศ.ดร.วรรณี
เดียวอิศเรศ
ผูชว ยอธิการบดีฝายวิจัย
6. ผศ.ดร.สมถวิล
จริตควร
(แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.ดร.คเชนทร
เฉลิมวัฒน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
8. ผศ.เทพศักดิ์
ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
9. ดร.ธงชัย
ศรีวิริยรัตน
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. อาจารยบลั ลังก
เนื่องแสง
(แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
11. ผศ.จิตรพรรณ
ภูษาภักดีภพ
(แทน)คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน)กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน)กรรมการ
(แทน)กรรมการ
(แทน)กรรมการ

-212. ผศ.ดร.วัชราภรณ เขื่อนแกว
(แทน)กรรมการ
(แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. อาจารยดารณี
โชติกันตะ
(แทน)กรรมการ
(แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
14. นพ.วรรณะ
อูนากูล
กรรมการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
15. อาจารยวริ ัช
คารวะพิทยากุล
กรรมการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส
กรรมการ
16. รศ.ดร.อรุณี
เทอดเทพพิทักษ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี
17. ผศ.เอนก
สูตรมงคล
กรรมการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา
18. รศ.มีชัย
วรสายัณห
(แทน)กรรมการ
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
19. รศ.ศรุติ
สกุลรัตน
กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
20. ศ.ดร.สุชาติ
อุปถัมภ
กรรมการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
21. ดร.สิทธิพร
นิยมศรีสมศักดิ์
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารและวางแผน วิทยาเขตสระแกว
22. ผศ.ดร.วิจติ รพร
หลอสุวรรณกุล
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
23. นายพิชิตร
มีพจนา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
24.นางสาววรรณา
แนบเชย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผูลาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
3. ผูชว ยอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี

-3เริ่มประชุมเวลา 09.25 น.
วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ระบบกลางการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 21 แหง

ศ.ดร.อุทมุ พร จามรมาน ประธาน Admission and Assessment Forum ที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทยไดแจงสรุปผลองคประกอบและคารอยละ สําหรับระบบกลางการรับเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ป 2549
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2548
วันที่ 14 มิถุนายน 2548

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2548
วันที่ 14 มิถุนายน 2548 ใหที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2548
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

-4วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดระบบเลขรหัสวิชาใหม

ตามทีท่ ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2548
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 พิจารณาการกําหนดเลขรหัสวิชาสําหรับหลักสูตร พ.ศ. 2549 โดยการกําหนด
เลขรหัสวิชา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2549 เปน ตัวเลข 7 หลัก ดังนี้
1. กลุมวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ กําหนดเลข 1 นําหนาเลขรหัสวิชาที่มีอยูเดิม
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. กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กําหนดเลข 2 นําหนาเลขรหัสวิชาที่มอี ยูเดิม
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 วิทยาลัยการพาณิชยนาวี
เดิม 901-949 ใหม 2901-2949
3. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดเลข 3 นําหนาเลขรหัสวิชาทีม่ ีอยูเดิม
3.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เดิม 201-249 ใหม 3201-3249
เดิม 876-899 ใหม 3876-3899
(เนื่องจากคณะฯ ขอรหัสวิชาเพิ่มภายหลัง)
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 วิทยาลัยนานาชาติ
เดิม 951-998 ใหม 3951-3998
และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการและใหฝายเลขานุการแจงคณะ / วิทยาลัย เพื่อดําเนินการตอไป นัน้

-5คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาแลว
เห็นวา ไมไดมีการปรับเปลีย่ นที่จะกอประโยชนเพิม่ เติมขึ้นแตอยางใด เพียงแตเติมเลขกลุมสาขาวิชาเขาไป
ขางหนาเทานัน้ เลขเดิมที่ใชอยูก็ยงั คงอยูเ หมือนเดิม กระโดดขามไปขามมา จํานวนเทาเดิม การขยายสาขาวิชา
ก็ทําไดลําบาก ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยนาจะทบทวนการจัดระบบใหม
ใหระบบเลขรหัสวิชาของแตละคณะมีความตอเนื่องกัน ไมใชกระโดดขามไปขามมาตามที่เปนอยูในปจจุบนั และ
นาจะหาวิธที ี่จะใหไดจํานวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหสามารถขยายสาขาวิชาเพิ่มตอไปในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาทบทวนการจัดระบบเลขรหัสวิชาใหม
มติ

ที่ประชุมมีมติขอใหฝายวิชาการนําวาระกลับไปพิจารณาทบทวน

วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549

ตามทีท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมือ่ วันที่ 14
มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาเรื่อง โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป พ.ศ. 2549 มีมติ ดังนี้
(1) เห็นชอบวิชาทางดาน ICT คือ 310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(2) สําหรับวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร แบงเปน
(2.1) คณิตศาสตรจํานวน 2 รายวิชา
(2.1.1) คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 1
1(1-0-2)
(2.1.2) คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2
2(2-0-4)
(2.2) วิทยาศาสตรจํานวน 2 รายวิชา
(2.2.1) ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
(2.2.2) ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)
โดยขอใหทกุ หลักสูตรเลือกเรียนในขอ 2.1 และ 2.2 ขอละ 1 รายวิชา
ไดตามความเหมาะสม
(3) ขอใหคณะวิทยาศาสตรนาํ รายละเอียดในขอ 2 ไปพิจารณาทบทวนเกีย่ วกับชื่อวิชา
รหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา

-6(4) เห็นชอบวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา
จํานวน 1 หนวยกิต คือ
851110 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
(5) สําหรับวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพอีก 1 หนวยกิตของคณะพยาบาลศาสตรและ
คณะสาธารณสุขศาสตร ขอใหเพิ่มอีก 1 รายวิชาคูขนาน โดยใหมีรายวิชาของ
คณะพยาบาลศาสตร 1 รายวิชา และคณะสาธารณสุขศาสตร 1 รายวิชา
โดยขอใหทกุ หลักสูตรบรรจุ 2 รายวิชาหรือใหเลือก 1 รายวิชา
(6) การบริหารจัดการ ขอใหคณะ/ วิทยาลัย วางแผนลวงหนาวารายวิชาทัง้ หมดจะมี
การจัดการเรียนการสอน แตละภาคการศึกษาอยางไร
(7) ขอใหฝายเลขานุการ ทําหนังสือสอบถามคณะ/ วิทยาลัยที่รับผิดชอบวาจะเปดการเรียนการ
สอน แตละภาคการศึกษากี่กลุม ๆ ละ เทาใด
(8) ขอใหคณะ/ วิทยาลัยทีย่ ังไมไดสง ชื่อวิชา รหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชาของวิชาศึกษาทั่วไป
ใหดําเนินการจัดสงใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2548
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ตอไป
ในการนี้ คณะ / วิทยาลัยทีเ่ ปนผูประสานงานหลักไดนําเสนอขอมูลตาง ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
(1) เห็นชอบวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 2 หนวยกิต รายวิชาดังนี้
(1.1) 1851110 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
(1.2) 1107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
1(1-0-2)
(1.3) 1701001 สังคมสิง่ แวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย 1(1-0-2)
โดยในขอ (1.1) ทุกหลักสูตรตองเรียน และ ในขอ (1.2) และ (1.3) ทุกหลักสูตรบรรจุ
2 รายวิชา หรือใหเลือก 1 รายวิชา
(2) เห็นชอบวิชาทางดานมนุษยศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต รายวิชาดังนี้
(2.1) 3601101 ศิลปะและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
(2.2) 3204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
2(2-0-4)
(3) เห็นชอบวิชาทางดานสังคมศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต รายวิชาดังนี้
(3.1) 3224103 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)

-7(4) เห็นชอบวิชาภาษาไทย
จํานวน 3 หนวยกิต คือ
3208101
ทักษะการใชภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
(5) เห็นชอบวิชาทางดาน ICT
จํานวน 3 หนวยกิต คือ
2310101
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
(6) เห็นชอบวิชาทางดานวิทยาศาสตร จํานวน 2-3 หนวยกิต โดยแบงเปน
(6.1) รายวิชาสําหรับกลุม ศิลปศาสตร คือ
2301101
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)
(6.2) รายวิชาสําหรับกลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ
2301102
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
โดยขอใหแกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก Natural Resources, Technology and
Environment เปน Natural Resources, Technology, and Environment
(6.3) ขอใหกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเลือกเรียนรายวิชาในขอ (6.1) หรือ (6.2) ได
ตามความเหมาะสม
(7) เห็นชอบวิชาทางดานคณิตศาสตร จํานวน 1-2 หนวยกิต โดยขอใหปรับเปน
(7.1) รายวิชาสําหรับกลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ
2302101
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
1(1-0-2)
Mathematics in Every Life
(7.2) รายวิชาสําหรับกลุม ศิลปศาสตร คือ
2302102
คณิตศาสตรทั่วไป
2(2-0-4)
General Mathematics
(7.3) ขอใหกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเลือกเรียนรายวิชาในขอ (7.1) หรือ (7.2) ไดตาม
ความเหมาะสม
(8) เห็นชอบวิชาทางดานภาษาอังกฤษ จํานวน 12 หนวยกิต โดยพิจารณาใหเรียนดังนี้
(8.1) ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ใหเลือกเรียนจํานวน 2 รายวิชา
(8.2) ภาษาอังกฤษวิชาชีพ ใหเลือกเรียนจํานวน 2 รายวิชา โดยขอใหทุกหลักสูตรเลือก
เรียนดังนี้
(8.2.1) รายวิชา 3212201-3212206 ใหเลือกเพียง 1 รายวิชา
(8.2.2) รายวิชา 3212207-3212209 ใหเลือกเพียง 1 รายวิชา
(9) ขอใหฝายเลขานุการฯ จัดทําขอมูลลงแผนดิสกเก็ต สงใหคณะ/ วิทยาลัยตอไป
(10) ขอใหฝายเลขานุการฯ ทําหนังสือสอบถามคณะ/ วิทยาลัยที่รับผิดชอบวาจะเปดการเรียน
การสอนแตละภาคการศึกษากี่กลุมๆ ละ เทาใด

-84.2 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี โควตา
ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548
ไดพิจารณา เรือ่ ง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ซึง่ กองบริการการศึกษา
ไดเสนอรูปแบบการคัดเลือกเขาศึกษา คือ
แบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการสอบขอเขียน
แบบที่ 2 โครงการคัดเลือกจากผลคะแนนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แบบที่ 3 โครงการคัดเลือกจากคะแนน สกอ. ซึ่ง สกอ.จะจัดสอบประมาณเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม
แบบที่ 4 โครงการคัดเลือกจากผลการเรียน
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) ขอใหคณะ/ วิทยาลัยนําเรื่องการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี เสนอที่ประชุม
ประจําคณะ/ วิทยาลัย และขอใหแจงผลการพิจารณาใหฝายวิชาการทราบภายใน
วันที่ 24 มิถุนายน 2548
(2) ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเครือขายภาคตะวันออก
ในการจัดสอบรวมกัน
ในการนี้ คณะ / วิทยาลัยไดแจงผลการพิจารณา ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร
เลือกอันดับ 1 แบบที่ 3 โครงการคัดเลือกจากคะแนน สกอ.
อันดับ 2 แบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก
2. คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก
3. คณะพยาบาลศาสตร
เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก
4. วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา
เลือกอันดับ 1 แบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก
อันดับ 2 แบบที่ 3 โครงการคัดเลือกจากคะแนน สกอ.
5. คณะวิศวกรรมศาสตร
เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก
6. วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว
เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก
7. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก
8. คณะศิลปกรรมศาสตร
เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก
9. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เลือกแบบที่ 3 โครงการคัดเลือกจากคะแนน สกอ.
10. วิทยาลัยอัญมณี
เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก
11. วิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก

-912. วิทยานานาชาติ

13. คณะสาธารณสุขศาสตร
14. คณะศึกษาศาสตร

หลักสูตรทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใชหลักเกณฑเดียวกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรใชหลักเกณฑเดียวกับ
คณะวิทยาศาสตร
เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก
ไมเห็นดวยใน 4 แบบ แตขอเสนอรูปแบบใหม คือ
1. พิจารณาจากคะแนนเฉลีย่ สะสม 6 ภาคเรียน
2. ใชคะแนนกลุมสาระ โดยมหาวิทยาลัยบูรพาจัดสอบเอง
3. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน

(รายละเอียดการประชุมตามเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ

ที่ประชุมมีมติใหรอผลการประชุมจากการประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
4.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2545

วิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข คือ
เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ทัง้ หลักสูตรแผน ก และหลักสูตรแผน ข เพื่อใหนิสิตสามารถเลือกเรียนตาม
ความสนใจไดกวางขวางยิง่ ขึ้น จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
3(3-0-6)
916674 การออกแบบและวางแผนการปฏิบัติการคลังสินคา
Warehousing Operations Planning and Design
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548
ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2545
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
(1) เห็นชอบในหลักการ
(2) นําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป

-104.4 การเทียบโอนผลการเรียน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2547 ขอ 6.3 การขอเทียบโอนผลการเรียนในกรณีทนี่ ิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ...(รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ) แลวสอบเขามาเรียนใหม นั้น ในภาคตน ปการศึกษา 2548 มีนสิ ิตที่ยื่นคํารองขอเทียบโอน
ผลการเรียน จํานวน 210 คน ซึง่ รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนเปนรายวิชาเดิมที่ไดผลการเรียนไมต่ํากวา
ระดับขั้น C งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา จะดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนได
โดยไมตองเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบไดหรือไม
ประเด็นเสนอ เพื่อขอหารือ
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
(1) เห็นชอบหลักการ
(2) ในกรณีหลักสูตร พ.ศ.2549 ขอใหงานทะเบียนและสถิตนิ ิสิตประสานงานกับคณะ/ วิทยาลัย
เพื่อจัดทําเอกสารการเทียบโอนตอไป
4.5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรขอเปนตัวแทนรับชําระคาลงทะเบียนเรียน

ดวยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาชลบุรี ไดยื่นความจํานงที่จะ
ขอเปนตัวแทนรับชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานเคานเตอรธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขาทัว่ ประเทศ เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกใหแกนิสิต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยไดใชบริการของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัดมหาชน เพียงธนาคารเดียว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติขอใหงานทะเบียนและสถิตนิ ิสิตประสานงานกับกองคลังและทรัพยสิน เพื่อหารือ
หากไมพบปญหา ใหดําเนินการไดทันที

-114.6 การสงเกรดแก I
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2545 ขอ 17.5.3
นิสิตที่ไดรับการใหคะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการขอประเมินผลเพื่อแกระดับขั้น I ใหเสร็จสิ้น เพื่อใหอาจารย
ผูสอนรายงานผลการสอบไดในภาคเรียนถัดไปที่นิสิตมิสทิ ธิลงทะเบียน หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนระดับขัน้ I เปน F โดยอัตโนมัติ นัน้ เนื่องจากมีรายวิชาจํานวนมากที่ไดใหเกรด I แกนิสิตซึ่งงานทะเบียน
และสถิตินิสิต ไมสามารถประเมินผลการเรียนไดทันในกําหนดเวลา จึงทําใหการจําแนกสภาพนิสติ บางคนมี
ปญหา (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อขอหารือแนวทางปฏิบัติ
มติ

(1) ขอใหงานทะเบียนนิสิตและสถิติรวบรวมรายวิชาที่อาจารยผูสอนยังไมไดเกรดเสนอ
รองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อแจงคณบดีตนสังกัดพิจารณา
(2) นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณามาตรการติดตามเกรดตอไป
4.7 การชําระเงินคาเอกสารการลงทะเบียนเรียน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2546 ขอ 6.10 และภาคพิเศษ พ.ศ.2546 ขอ 6.9 คาเอกสารการลงทะเบียนเรียน
ชุดละ 50 บาท เนื่องจากในภาคตน ปการศึกษา 2548 นี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหลดปริมาณกระดาษ โดย
นิสิตไมตองใชบัตรลงทะเบียนเรียน จึงขอหารือวาควรจะยกเลิกคาเอกสารการลงทะเบียนเรียนหรือไม
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ขอใหแกไขระเบียบ วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จาก
คาเอกสารการลงทะเบียนเรียน เปน คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

-124.8 การลงทะเบียนเรียนผิดวิชาของนิสิต
ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจงขอแกไขเกรดของ นางสาวสุนิสา
สมสุมเจริญ รหัสประจําตัว 48526731 นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาการบริหารทั่วไป และ
นางสาวผกาวดี ทองเอีย่ ม รหัสประจําตัว 47521877 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึง่ นิสติ ทั้ง 2 คน
ไดลงทะเบียนเรียนผิดวิชา (แตไปเขาเรียนในรายวิชาซึง่ ไมไดลงทะเบียนเรียน) และไดมาติดตองานทะเบียนและ
สถิตินิสิต เมือ่ ไดเกรด F เพื่อที่จะถอนรายวิชาที่ไดเกรด F และขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ไดเขาเรียนจริง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ 1. เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและการใหเกรด
2. ขอหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อประกาศใหทุกหนวยงานทราบทั่วกัน
มติ

ที่ประชุมมีมติ มอบใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลวนําเสนออธิการบดีตอไป
4.9 การขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ตามที่คณะวิทยาศาสตร ไดขอขยายเวลาการศึกษาของ นายอเนกศักดิ์ มีเมฆสกุณ
รหัส 40034977 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคปกติ ชัน้ ปที่ 8 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2545 ขอ 16.2.2 หลักสูตร 4 ป ภายในเวลา 8 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาค
ปกติ และภายใน 12 ปการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ แตนิสิตยังเหลือวิชาที่ตอ งทําการศึกษาอีก 1 วิชา คือ
โครงงานคอมพิวเตอร เนื่องดวยนิสิตมีความผิดปกติทางรางกายและจิตใจ ในชวงเวลาที่ผานมาไดไปพบแพทย
เพื่อรักษาบอยครั้ง ทําใหตองหยุดการทําโครงการคอมพิวเตอร ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการขอขยายเวลาการศึกษาตอ อีกไมเกิน 1 ปการศึกษาเปนกรณีพเิ ศษ
(ดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอขยายเวลาการศึกษาตออีก 1 ปการศึกษา เปนกรณีพิเศษ
มติ

ที่ประชุมมีมติใหขยายเวลาการศึกษาไดอีก 1 ปการศึกษา
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เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2548

ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ 8/2548 เปนวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2548 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.30 น.

(นางสาววรรณา แนบเชย)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูบนั ทึกรายงานการประชุม

(นายพิชิตร มีพจนา)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

