
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังที่ 7/2548 

วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  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 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

4.  ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชยพนัธ   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

 5.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ 

     ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัย 

 6.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    (แทน)กรรมการ         

(แทน) คณบดบัีณฑิตวิทยาลัย 

 7.  รศ.ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน   กรรมการ 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

8.  ผศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ   กรรมการ 

      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

9.  ดร.ธงชัย     ศรีวิริยรัตน   (แทน)กรรมการ 

(แทน) คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 

 10. อาจารยบัลลังก เนื่องแสง   (แทน)กรรมการ 

  (แทน)คณบดคีณะเทคโนโลยีทางทะเล 

11. ผศ.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ   (แทน)กรรมการ 

  (แทน)คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร 

 



-2- 
 

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

      (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13. อาจารยดารณี โชติกันตะ   (แทน)กรรมการ      

(แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

14. นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร  

 15. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 16. รศ.ดร.อรุณี   เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัอัญมณี 

 17. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา 

 18. รศ.มีชัย  วรสายัณห   (แทน)กรรมการ 

(แทน)ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร 

19. รศ.ศรุติ  สกุลรัตน   กรรมการ 

ผูอํานวยการวทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ 

20. ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    กรรมการ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิ

21. ดร.สิทธพิร  นิยมศรีสมศักดิ์   กรรมการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหารและวางแผน วทิยาเขตสระแกว 

  22. ผศ.ดร.วิจติรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

23. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 24.นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         

หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 
 

ผูลาประชมุ 
  1.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

2.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 3.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการและกิจการนิสิต  วิทยาเขตจันทบุรี 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.25 น. 
 

วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
  1.1  ระบบกลางการรบัเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 21 แหง 
 
           ศ.ดร.อุทมุพร  จามรมาน ประธาน Admission and Assessment Forum ที่ประชุม                 

อธิการบดีแหงประเทศไทยไดแจงสรุปผลองคประกอบและคารอยละ สําหรับระบบกลางการรับเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยัของรัฐ ป 2549   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2548 
         วันที่  14  มิถุนายน  2548 

 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการ คร้ังที่  6/2548 

วันที ่14 มิถุนายน 2548  ใหที่ประชมุรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2548 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
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วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
 
  3.1  การจัดระบบเลขรหสัวิชาใหม 
 
           ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่5/2548                                  

เมื่อวันที ่10 พฤษภาคม 2548  พิจารณาการกําหนดเลขรหัสวิชาสาํหรับหลักสูตร พ.ศ. 2549  โดยการกําหนด            

เลขรหัสวิชา  สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2549 เปน ตัวเลข 7 หลัก  ดังนี ้
        1.  กลุมวชิาวิทยาศาสตรสขุภาพ   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 

(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  วิทยาลัยนานาชาต ิ   เดิม  951-998 ใหม   3951-3998 

และที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลกัการและใหฝายเลขานุการแจงคณะ / วิทยาลยั เพื่อดําเนนิการตอไป นัน้ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มถิุนายน 2548  ไดพิจารณาแลว 

เห็นวา  ไมไดมีการปรับเปลีย่นที่จะกอประโยชนเพิม่เติมข้ึนแตอยางใด  เพยีงแตเตมิเลขกลุมสาขาวิชาเขาไป 

ขางหนาเทานัน้  เลขเดิมที่ใชอยูก็ยงัคงอยูเหมือนเดิม  กระโดดขามไปขามมา จํานวนเทาเดิม  การขยายสาขาวชิา 

ก็ทําไดลําบาก  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงมีความเหน็วา มหาวทิยาลัยนาจะทบทวนการจัดระบบใหม 

ใหระบบเลขรหัสวิชาของแตละคณะมีความตอเนื่องกัน ไมใชกระโดดขามไปขามมาตามที่เปนอยูในปจจุบันและ 

นาจะหาวิธทีี่จะใหไดจํานวนเพิ่มมากขึ้น  เพื่อเปดโอกาสใหสามารถขยายสาขาวิชาเพิ่มตอไปในอนาคต 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาทบทวนการจดัระบบเลขรหัสวิชาใหม 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติขอใหฝายวชิาการนาํวาระกลับไปพิจารณาทบทวน 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

4.1  โครงสรางหลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป พ.ศ. 2549 
 

          ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2548  เมือ่วันที่ 14  

มิถุนายน 2548  ไดพิจารณาเรื่อง โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2549  มีมติ ดังนี ้

(1) เห็นชอบวิชาทางดาน ICT คือ  310101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(2-2-5)     

(2) สําหรับวชิาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร แบงเปน 

(2.1)  คณิตศาสตรจํานวน  2  รายวิชา 

 (2.1.1)  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 1    1(1-0-2) 

 (2.1.2)  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 2    2(2-0-4)   

(2.2)  วทิยาศาสตรจํานวน  2  รายวิชา   

 (2.2.1)  ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (2.2.2)  ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 
โดยขอใหทกุหลักสูตรเลือกเรียนในขอ 2.1 และ 2.2 ขอละ 1 รายวิชา          
ไดตามความเหมาะสม 

(3) ขอใหคณะวิทยาศาสตรนาํรายละเอยีดในขอ 2 ไปพิจารณาทบทวนเกีย่วกับชื่อวชิา  

รหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา 
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(4) เห็นชอบวิชาทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพของวิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา                            

จํานวน 1 หนวยกิต  คือ  851110  การออกกําลงักายเพื่อสขุภาพ 1(0-2-1) 

(5) สําหรับวชิาทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพอีก 1 หนวยกิตของคณะพยาบาลศาสตรและ                        

คณะสาธารณสุขศาสตร   ขอใหเพิ่มอีก  1  รายวิชาคูขนาน  โดยใหมีรายวิชาของ 

คณะพยาบาลศาสตร  1  รายวิชา  และคณะสาธารณสขุศาสตร  1 รายวิชา   
โดยขอใหทกุหลักสูตรบรรจุ  2 รายวิชาหรือใหเลือก 1 รายวิชา 

(6) การบริหารจัดการ ขอใหคณะ/ วิทยาลัย วางแผนลวงหนาวารายวชิาทัง้หมดจะมี                           

การจัดการเรียนการสอน แตละภาคการศึกษาอยางไร 

(7) ขอใหฝายเลขานุการ ทําหนงัสือสอบถามคณะ/ วทิยาลยัที่รับผิดชอบวาจะเปดการเรียนการ

สอน  แตละภาคการศึกษากี่กลุม ๆ ละ เทาใด 

(8) ขอใหคณะ/ วทิยาลยัทีย่ังไมไดสง ชื่อวิชา รหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชาของวิชาศกึษาทั่วไป 

ใหดําเนินการจัดสงใหงานพฒันาหลักสูตรและการสอน  ภายในวันที ่ 24  มิถุนายน  2548 

เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมวันที ่4 กรกฎาคม 2548  ตอไป 

 

 ในการนี้  คณะ / วทิยาลัยทีเ่ปนผูประสานงานหลกัไดนําเสนอขอมูลตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

(รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบวิชาทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ   จํานวน  2  หนวยกิต  รายวชิาดังนี ้
(1.1)  1851110 การออกกาํลงักายเพื่อสขุภาพ       1(0-2-1) 
(1.2)  1107101 การสรางเสรมิสุขภาพแบบองครวม      1(1-0-2) 
(1.3)  1701001 สังคมสิง่แวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย  1(1-0-2) 
โดยในขอ (1.1) ทุกหลักสูตรตองเรียน และ ในขอ (1.2) และ (1.3) ทุกหลักสูตรบรรจุ                   

2 รายวิชา หรือใหเลือก 1 รายวิชา 

  (2)  เหน็ชอบวชิาทางดานมนุษยศาสตร   จํานวน  4  หนวยกิต  รายวชิาดังนี ้
(2.1)  3601101 ศิลปะและวฒันธรรม        2(2-0-4) 
(2.2)  3204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ       2(2-0-4) 

  (3)  เหน็ชอบวชิาทางดานสงัคมศาสตร จํานวน  3  หนวยกิต  รายวชิาดังนี ้
(3.1)  3224103 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ       3(3-0-6) 
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(4) เห็นชอบวิชาภาษาไทย     จํานวน  3  หนวยกิต คือ  
3208101   ทักษะการใชภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร       3(3-0-6) 

  (5)  เหน็ชอบวชิาทางดาน ICT    จํานวน  3  หนวยกิต   คือ 
   2310101          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  (6)  เหน็ชอบวชิาทางดานวิทยาศาสตร จํานวน  2-3  หนวยกิต   โดยแบงเปน      

(6.1)  รายวิชาสําหรับกลุมศิลปศาสตร  คือ 
 2301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    2(2-0-4) 
(6.2)  รายวชิาสําหรับกลุมวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี คือ 
 2301102 ทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 โดยขอใหแกไขชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ จาก Natural Resources, Technology and 

Environment  เปน Natural Resources, Technology, and Environment    
(6.3)  ขอใหกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเลือกเรียนรายวิชาในขอ (6.1) หรือ (6.2) ได              

 ตามความเหมาะสม 

  (7)  เหน็ชอบวชิาทางดานคณิตศาสตร  จํานวน  1-2  หนวยกิต  โดยขอใหปรับเปน 

(7.1)  รายวิชาสําหรับกลุมวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี คือ 
 2302101 คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวัน          1(1-0-2) 
   Mathematics in Every Life 
(7.2)  รายวิชาสําหรับกลุมศิลปศาสตร  คือ 
 2302102 คณิตศาสตรทั่วไป        2(2-0-4) 
   General Mathematics 
(7.3)  ขอใหกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเลือกเรียนรายวิชาในขอ (7.1) หรือ (7.2) ไดตาม                         

ความเหมาะสม 

       (8)  เหน็ชอบวชิาทางดานภาษาอังกฤษ จํานวน  12  หนวยกิต  โดยพิจารณาใหเรียนดังนี ้

(8.1)  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  ใหเลือกเรียนจํานวน  2  รายวิชา 

(8.2)  ภาษาองักฤษวิชาชีพ  ใหเลือกเรียนจํานวน  2  รายวิชา  โดยขอใหทุกหลักสูตรเลือก 

เรียนดังนี ้

(8.2.1)  รายวชิา  3212201-3212206   ใหเลือกเพียง   1   รายวิชา 

(8.2.2)  รายวชิา  3212207-3212209  ใหเลือกเพียง 1   รายวิชา 

  (9)   ขอใหฝายเลขานกุารฯ จัดทําขอมูลลงแผนดิสกเก็ต สงใหคณะ/ วทิยาลยัตอไป 

  (10) ขอใหฝายเลขานกุารฯ ทําหนงัสือสอบถามคณะ/ วทิยาลยัที่รับผิดชอบวาจะเปดการเรียน         

การสอนแตละภาคการศึกษากี่กลุมๆ ละ เทาใด 
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4.2  การคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาในระดับปริญญาตรี โควตา  
  

        ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 6/2548  เมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 2548   

ไดพิจารณา เร่ือง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา  ซึง่กองบริการการศึกษา 

ไดเสนอรูปแบบการคัดเลือกเขาศึกษา คือ 

  แบบที่ 1  โครงการสอบคัดเลือก  มหาวทิยาลัยเปนผูดําเนินการสอบขอเขียน 

  แบบที่ 2  โครงการคัดเลือกจากผลคะแนนของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  

  แบบที่ 3  โครงการคัดเลือกจากคะแนน สกอ.  ซ่ึง สกอ.จะจัดสอบประมาณเดือน                     

กุมภาพนัธ-มีนาคม 

  แบบที่ 4  โครงการคัดเลือกจากผลการเรียน 
ที่ประชุมมีมติ  ดังนี ้

(1) ขอใหคณะ/ วทิยาลยันาํเรื่องการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  เสนอที่ประชุม

ประจําคณะ/ วิทยาลัย และขอใหแจงผลการพิจารณาใหฝายวิชาการทราบภายใน                         

วันที่ 24 มถิุนายน 2548                   

(2) ขอใหรองอธิการบดีฝายวชิาการประสานงานกับสถาบนัอุดมศึกษาเครอืขายภาคตะวันออก           

ในการจัดสอบรวมกัน   

  ในการนี้  คณะ / วทิยาลัยไดแจงผลการพจิารณา  ดังนี ้

  1.  คณะวิทยาศาสตร   เลือกอันดับ 1  แบบที่ 3 โครงการคัดเลือกจากคะแนน สกอ. 

               อันดับ 2  แบบที ่1 โครงการสอบคัดเลือก 

  2.  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก 

  3.  คณะพยาบาลศาสตร   เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก 

  4.  วิทยาลัยวทิยาศาสตรการกีฬา  เลือกอันดับ 1  แบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก 

               อันดับ 2  แบบที ่3 โครงการคัดเลือกจากคะแนน สกอ. 

  5.  คณะวิศวกรรมศาสตร   เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก 

  6.  วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว  เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก 

  7.  คณะเทคโนโลยทีางทะเล  เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก 

  8.  คณะศิลปกรรมศาสตร  เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก 

  9.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เลือกแบบที่ 3  โครงการคัดเลอืกจากคะแนน สกอ. 

  10. วิทยาลยัอัญมณี   เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก 

    11. วิทยาลยัการขนสงและโลจิสติกส เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก 
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  12. วิทยานานาชาต ิ   หลักสูตรทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ใชหลักเกณฑเดียวกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หลักสูตรทางดานวทิยาศาสตรใชหลักเกณฑเดียวกับ 

คณะวิทยาศาสตร 

13. คณะสาธารณสุขศาสตร  เลือกแบบที่ 1 โครงการสอบคัดเลือก 

14. คณะศึกษาศาสตร   ไมเห็นดวยใน 4 แบบ  แตขอเสนอรูปแบบใหม คือ 

     1.  พิจารณาจากคะแนนเฉลีย่สะสม 6 ภาคเรียน 

     2.  ใชคะแนนกลุมสาระ โดยมหาวทิยาลยับูรพาจัดสอบเอง 

     3.  พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน 

(รายละเอียดการประชุมตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติใหรอผลการประชุมจากการประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
 

4.3  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจสิติกส ฉบับป พ.ศ. 2545 
  

        วทิยาลัยการขนสงและโลจิสติกสไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2545  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข คือ   

เปนการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ทัง้หลักสูตรแผน ก และหลกัสูตรแผน ข  เพื่อใหนิสิตสามารถเลือกเรียนตาม 

ความสนใจไดกวางขวางยิง่ขึ้น   จํานวน 1 รายวชิา  ดังนี ้

  916674  การออกแบบและวางแผนการปฏิบัติการคลังสนิคา   3(3-0-6) 

     Warehousing Operations Planning and Design  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 5/2548  เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2548 

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2545 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบในหลกัการ 
(2) นําเสนอสภาวชิาการเพื่อพิจารณาตอไป 
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4.4  การเทียบโอนผลการเรียน 
 

        ตามระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.2547  ขอ 6.3 การขอเทยีบโอนผลการเรียนในกรณีทีน่ิสิตเคยศกึษาในมหาวทิยาลยับูรพา ...(รายละเอียด 

ดังเอกสารแนบ)  แลวสอบเขามาเรียนใหม  นั้น  ในภาคตน ปการศึกษา 2548 มีนสิิตที่ยื่นคาํรองขอเทียบโอน 

ผลการเรียน  จํานวน 210  คน  ซึง่รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนเปนรายวิชาเดมิที่ไดผลการเรียนไมตํ่ากวา 

ระดับข้ัน C  งานทะเบยีนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา จะดําเนนิการเทียบโอนผลการเรยีนได  

โดยไมตองเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชาสังกัดพิจารณาใหความเหน็ชอบไดหรือไม 

  

ประเด็นเสนอ  เพื่อขอหารอื 

 
มติ  ที่ประชุมมมีติดังนี ้

(1) เห็นชอบหลักการ    
(2) ในกรณีหลักสตูร พ.ศ.2549  ขอใหงานทะเบียนและสถิตินิสิตประสานงานกับคณะ/ วิทยาลัย

เพื่อจัดทาํเอกสารการเทียบโอนตอไป 

 
4.5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรขอเปนตัวแทนรับชําระคาลงทะเบียนเรียน 

 

  ดวยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาชลบุรี ไดยื่นความจํานงที่จะ 

ขอเปนตัวแทนรับชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานเคานเตอรธนาคาร ธ.ก.ส. ทกุสาขาทัว่ประเทศ เพื่อเปนการ 

อํานวยความสะดวกใหแกนิสิต  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  ซึ่งปจจุบันมหาวทิยาลยัไดใชบริการของ 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัดมหาชน เพียงธนาคารเดียว  

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมมมีติขอใหงานทะเบียนและสถิตินิสิตประสานงานกับกองคลังและทรัพยสิน  เพื่อหารือ  

หากไมพบปญหา  ใหดําเนินการไดทันท ี
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  4.6  การสงเกรดแก  I 
 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลยับูรพา  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2545 ขอ 17.5.3  

นิสิตที่ไดรับการใหคะแนนระดับข้ัน I จะตองดําเนินการขอประเมินผลเพื่อแกระดับข้ัน I ใหเสร็จส้ิน  เพื่อใหอาจารย

ผูสอนรายงานผลการสอบไดในภาคเรียนถดัไปที่นิสิตมิสิทธิลงทะเบียน  หากพนกําหนดดังกลาว  มหาวิทยาลยัจะ

เปลี่ยนระดับข้ัน I  เปน F  โดยอัตโนมัติ  นัน้  เนื่องจากมรีายวิชาจํานวนมากที่ไดใหเกรด I แกนิสิตซึ่งงานทะเบยีน

และสถิตินิสิต  ไมสามารถประเมินผลการเรียนไดทันในกาํหนดเวลา  จงึทาํใหการจําแนกสภาพนิสิตบางคนมี

ปญหา (ดังเอกสารแนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อขอหารือแนวทางปฏิบัติ 

 

มติ  (1)  ขอใหงานทะเบียนนิสิตและสถิติรวบรวมรายวิชาที่อาจารยผูสอนยงัไมไดเกรดเสนอ                  

รองอธิการบดฝีายวิชาการเพื่อแจงคณบดีตนสังกัดพิจารณา 

  (2) นาํเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณามาตรการติดตามเกรดตอไป 

 
4.7 การชาํระเงนิคาเอกสารการลงทะเบียนเรียน 

 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบรูพา  วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา   

สําหรับนิสิตภาคปกติ  พ.ศ.2546  ขอ 6.10  และภาคพิเศษ พ.ศ.2546  ขอ 6.9  คาเอกสารการลงทะเบียนเรียน        

ชุดละ  50  บาท  เนื่องจากในภาคตน  ปการศึกษา 2548 นี้  มหาวิทยาลัยมนีโยบายใหลดปริมาณกระดาษ  โดย

นิสิตไมตองใชบัตรลงทะเบยีนเรียน  จึงขอหารือวาควรจะยกเลิกคาเอกสารการลงทะเบียนเรียนหรือไม 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

 

มติ  ขอใหแกไขระเบียบ  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา    จาก  
คาเอกสารการลงทะเบียนเรียน  เปน  คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน 
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4.8 การลงทะเบยีนเรียนผิดวชิาของนสิิต 
 

ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแจงขอแกไขเกรดของ  นางสาวสุนิสา                    

สมสุมเจริญ  รหัสประจําตวั  48526731  นสิิตระดับปริญญาตรี  ภาคพเิศษ  สาขาการบริหารทั่วไป  และ                             

นางสาวผกาวดี   ทองเอีย่ม  รหัสประจาํตัว  47521877  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  ซึง่นิสิตทั้ง  2  คน              

ไดลงทะเบียนเรียนผิดวิชา  (แตไปเขาเรียนในรายวิชาซึง่ไมไดลงทะเบยีนเรียน)  และไดมาติดตองานทะเบียนและ

สถิตินิสิต  เมือ่ไดเกรด F  เพื่อที่จะถอนรายวิชาที่ไดเกรด F  และขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ไดเขาเรียนจรงิ                  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 

ประเด็นเสนอ 1.  เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและการใหเกรด 

  2.  ขอหารอืแนวทางปฏิบัติเพื่อประกาศใหทุกหนวยงานทราบทั่วกนั 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ  มอบใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ       

ขอเท็จจริงแลวนาํเสนออธกิารบดีตอไป             
 

4.9  การขอขยายเวลาการศึกษาของนสิิตภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร 
 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร  ไดขอขยายเวลาการศึกษาของ  นายอเนกศกัดิ์  มีเมฆสกุณ                  

รหัส  40034977  สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร  ภาคปกติ  ชัน้ปที่ 8  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2545 ขอ 16.2.2  หลกัสตูร  4  ป  ภายในเวลา  8  ปการศึกษา  สําหรับนิสิตภาค

ปกติ  และภายใน  12  ปการศึกษา  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ  แตนิสิตยงัเหลือวิชาที่ตองทาํการศึกษาอีก  1  วิชา  คือ  

โครงงานคอมพิวเตอร  เนื่องดวยนิสิตมีความผิดปกติทางรางกายและจิตใจ  ในชวงเวลาที่ผานมาไดไปพบแพทย

เพื่อรักษาบอยครั้ง  ทําใหตองหยุดการทาํโครงการคอมพวิเตอร  ตามทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

วิทยาศาสตรไดพิจารณาเหน็ชอบในหลักการขอขยายเวลาการศึกษาตอ  อีกไมเกนิ  1  ปการศึกษาเปนกรณีพเิศษ            

(ดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอขยายเวลาการศึกษาตออีก  1  ปการศึกษา  เปนกรณีพิเศษ 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติใหขยายเวลาการศึกษาไดอีก  1  ปการศึกษา 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่8/2548 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ 8/2548  เปนวันองัคารที่ 9 สิงหาคม 2548  เวลา 09.30 น. เปนตนไป   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา  11.30  น. 

 

 

       (นางสาววรรณา  แนบเชย) 

                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ 

       

 

          (นายพิชิตร  มีพจนา) 

               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


