รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ดร.เนตรดาว
ชัยเขต
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์
(แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน
(แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ภก.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.นฤมล
อินทรวิเชียร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นางลออ
มีรักษ์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

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

-๒๑๖. รศ.ดร.อรุณี
เทอดเทพพิทักษ์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๗. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๘. ดร.มัณฑนา
รังสิโยภาส
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. รศ.เทพศักดิ์
ทองนพคุณ
กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๐. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๒. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๓. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๔. รศ.ดร.เรณา
พงษ์เรืองพันธุ์
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๕. ดร.เทียนแก้ว
เลี่ยมสุวรรณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๒๖. ดร.สุชนนี
เมธิโยธิน
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๗. ดร.ภัทราวดี
มากมี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๘. ผศ.ดร.จรัล
ฉกรรจ์แดง
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๙. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
๓๐. รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๓๒. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๓๓. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา

-๓๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒. ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๓. ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.

ผศ.ดร.วิทวัส
นายไพรินทร์

แจ้งเอี่ยม
ทองภาพ

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ จานวนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาขอแจ้งจานวนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีจานวนนิสิตใหม่ที่มารายงานตัวแล้ว ภาคปกติ ๖,๕๔๙ คน และภาคพิเศษ
๑,๗๓๑ คน และจานวนนิสิตใหม่ที่ยังไม่สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ๔๘๖ คน และภาคพิเศษ ๑,๕๕๓ คน
รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๐,๓๑๙ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

-๔วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรบางส่วนลาศึกษาต่อและเกษียณอายุราชการ ประกอบกับเพื่อการบริหารงาน
ภายในคณะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในลาดับดังนี้
ลาดับ ๓ จาก นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ เป็น นายธเนศร์ สุขสุวรรณ
ลาดับ ๔ จาก นายธีรเชษฐ์ ประทุมมณี เป็น นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์
ลาดับ ๕ จาก นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน เป็น นางสาวทัศนีย์ เจริญพร
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรบางส่วนลาศึกษาต่อและเกษียณอายุราชการ ประกอบกับเพื่อการบริหารงาน
ภายในคณะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในลาดับดังนี้

-๕ลาดับ ๒ จาก นายจิระ จตุรานนท์ เป็น นายโกเมศ อัมพวัน
ลาดับ ๓ จาก นายพงษ์วุฒิ ดวงศรี เป็น นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล
ลาดับ ๕ จาก นางสาวพรวณัฐ ธนพลภัควัฒน์ เป็น นางสาวจรรยา อ้นปันส์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรบางส่วนลาศึกษาต่อและเกษียณอายุราชการ ประกอบกับเพื่อการบริหารงาน
ภายในคณะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในลาดับดังนี้
ลาดับ ๑ จาก นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล เป็น นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
ลาดับ ๓ จาก นางสาวกันทิมา อ่อนละออ
เป็น นางคนึงนิจ กุโบลา
ลาดับ ๔ จาก นายวรวิทย์ วีระพันธุ์
เป็น นายเอกภพ บุญเพ็ง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๖ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔ การรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอการรับบุคคลเข้าศึกษา
ประเภทรับตรง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. สัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)
๒. องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)
๓. ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)
๔. องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคพิเศษ)
๕. ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคพิเศษ)
๖. ร่างปฏิทินและองค์ประกอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)
๖.๑ โครงการเพชรตะวันออก
๖.๒ โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
๖.๓ โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
๖.๔ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี
๖.๕ โครงการคุณธรรมนาเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
๖.๖ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. สัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)
๒. องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)
๒.๑ คะแนน GPAX (๕ ภาคเรียน)
๑๐-๒๐%
๒.๒ คะแนน GAT/PAT และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ
ไม่เกิน ๔ รายวิชา
๘๐%
๒.๓ สัมภาษณ์
ผ่าน/ไม่ผ่าน
๓. ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)

-๗๔.

๕.
๖.

มติ

องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคพิเศษ)
๔.๑ คะแนน GPAX (๖ ภาคเรียน)
๒๐%
๔.๒ คะแนน O-NET
๘๐%
๔.๓ สัมภาษณ์
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคพิเศษ)
ร่างปฏิทินและองค์ประกอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)
๖.๑ โครงการเพชรตะวันออก
๖.๒ โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
๖.๓ โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
๖.๔ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี
๖.๕ โครงการคุณธรรมนาเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
๖.๖ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

ที่ประชุมได้พิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้วมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบ สัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)
โดยคณะกรรมการฯ ได้กาหนดสัดส่วนการรับเข้านิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ภาคปกติ) ดังนี้
๑.๑ รับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด
๓๐%
๑.๒ รับตรงทั่วประเทศ
๒๕%
๑.๓ Admissions
๓๐%
๑.๔ โครงการพิเศษ (เน้นภาคตะวันออก) ที่กองทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา ดาเนินการ
๑๐%
๑.๕ โครงการพิเศษที่คณะดาเนินการ
๕%
๒. เห็นชอบ องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)
๒.๑ คะแนน GPAX (๕ ภาคเรียน)
๑๐-๒๐%
๒.๒ คะแนน GAT/PAT และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ
ไม่เกิน ๔ รายวิชา
๘๐%
๒.๓ สัมภาษณ์
ผ่าน/ไม่ผ่าน
๓. เห็นชอบ ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ) โดยขอให้ปรับแก้ วัน/เดือน/ปี (ครั้งที่ ๑)
ของการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ ๑ ดังนี้
๓.๑ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จาก “๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙”
เป็น “๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙”
๓.๒ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จาก “๓๐-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙”
เป็น “๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙”
๓.๓ ประกาศผลขั้นสุดท้าย จาก “๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙” เป็น
“๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”

-๘-

๔.

๕.

๖.

๗.

๓.๔ รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จาก “๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
เป็น “๔-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
เห็นชอบ องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคพิเศษ) โดยขอให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๔.๑ ขอให้ปรับลดการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง (ภาคพิเศษ)
จาก ๒ ครั้ง เป็น ๑ ครั้ง
๔.๒ ขอให้ปรับแก้สัดส่วนคะแนนเป็นดังนี้
(๑) คะแนน GPAX (๖ ภาคเรียน)
๑๐-๒๐%
(๒) คะแนน O-NET หรือคะแนน GAT/PAT
(รวมกันไม่เกิน ๕ รายวิชา)
๘๐%
(๓) สัมภาษณ์
ผ่าน/ไม่ผ่าน
เห็นชอบ ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคพิเศษ) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ดังนี้
๕.๑ ขอให้ปรับลดการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง (ภาคพิเศษ) จาก ๒ ครัง้
เป็น ๑ ครั้ง
๕.๒ ขอให้ปรับแก้ปฏิทินการรับสมัครเป็นดังนี้
(๑) รับสมัครทาง Internet จาก “๒-๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙” เป็น
“๑-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙”
(๒) ชาระเงินค่าสมัครทางธนาคาร จาก “๒-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙”
เป็น “๑-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙”
(๓) ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จาก “๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙”
เป็น “๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙”
(๔) สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จาก “๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙”
เป็น “๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙”
(๕) ประกาศผลขั้นสุดท้าย จาก “๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙” เป็น
“๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙”
(๖) รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต จาก “๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙”
เป็น “๑๓-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙”
๕.๓ คณะที่รับนิสิตเข้าศึกษาเอง ขอให้ส่งปฏิทินมาที่กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เห็นชอบ ร่างปฏิทินและองค์ประกอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภท
โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ)
๖.๑ โครงการเพชรตะวันออก
๖.๒ โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
๖.๓ โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
๖.๔ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี
๖.๕ โครงการคุณธรรมนาเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
๖.๖ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

-๙๔.๕ ขอหารือการกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการเปิดรายวิชาของหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา กาลังมีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน นั้น คณะวิทยาศาสตร์
ขอหารือเรื่องการกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการเปิดรายวิชาในหลักสูตร ในกรณีหลักสูตร
ที่ต้องการเปิดรายวิชาที่ไม่ใช่ศาสตร์ตรงของหลักสูตรเอง ต้องดาเนินการอย่างไร ใน ๒ แนวทางดังต่อไปนี้
๑. ให้ขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนที่ตรงกับศาสตร์นั้น
เปิดรายวิชาให้เป็นรหัสวิชาที่สังกัดคณะนั้น เช่น รายวิชาหมวดวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ควรสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รหัสวิชาขึ้นต้นด้วยเลข ๓ เป็นต้น และคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้พิจารณาจัดการเรียน
การสอนและผู้สอน หรือ
๒. ทุกหลักสูตรสามารถเปิดรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาที่ไม่ใช่ศาสตร์ของ
หลักสูตรเอง รวมทั้งจัดการเรียนการสอนเองได้
ทั้งนี้เพื่อให้การเปิดรายวิชานั้น คานึงถึงการรักษามาตรฐานของการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาอันเป็นผลดีต่อการบริหารหลักสูตรและนิสิตต่อไป และทันต่อการดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแนวทางการกาหนดความรับผิดชอบในการเปิดรายวิชาของหลักสูตร
ในกรณีหลักสูตรที่ต้องการเปิดรายวิชาที่ไม่ใช่ศาสตร์ตรงของหลักสูตรเอง
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการกาหนดความรับผิดชอบในการเปิดรายวิชาของหลักสูตร
ในกรณีหลักสูตรที่ต้องการเปิดรายวิชาที่ไม่ใช่ศาสตร์ตรงของหลักสูตรเอง มติให้ หลักสูตร
ที่ดาเนินการอยู่เดิม มีการดาเนินการคงเดิม แต่หลักสูตรที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ ให้นามา
พิจารณาอีกครั้ง
๔.๖ ขอหารือการดาเนินการบริหารหลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และ
บทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร
หลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ “ข้อ ๖(๓) จัดทารายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาเอกสารแบบ มคอ.๗
เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะและให้บันทึก
ในระบบออนไลน์ แล้วแจ้งกองบริการการศึกษา ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีการศึกษา ตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย” นั้น (เอกสารแนบที่ ๑) ทางคณะวิทยาศาสตร์ขอหารือลาดับขั้นตอนควรเป็นดังต่อไปนี้หรือไม่
และกาหนดวันควรเป็นอย่างไรเพื่อให้ดาเนินการถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สิ้นปีการศึกษา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(วันปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗) (เอกสารแนบที่ ๒)
๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทา มคอ. ๗ เสนอคณบดีลงนาม ภายในวันที่
๓. ผ่านคณะกรรมการประจาคณะ (พิจารณาหรือรับทราบ)
๔. อาจารย์ประจาหลักสูตรแก้ไขตามมติ (ถ้ามี)

-๑๐๕. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึก มคอ.๗ ในระบบออนไลน์ ภายในวันที่
๖. อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร แจ้งให้กองบริการการศึกษาทราบ
๗. อาจารย์ท่รี ับผิดชอบหลักสูตรกรอกข้อมูลใน CHEQA online (หลักสูตรที่มี
มคอ.๑ ยังไม่มีการกาหนด) ภายในวันที่
๘. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อ ๖(๓)
กับกรอบเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อ ๖(๓) กับกรอบเวลา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แล้วมีมติให้ดาเนินการภายใต้กรอบเวลาเดิม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร
แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๗ ขอหารือการพิจารณาผลกระทบจากการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน

ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ.
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการพิจารณา
ผลดีและผลเสียจากการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน และมีมติเห็นชอบให้การเปิด-ปิดภาคเรียน
ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมที่กาหนด คือ ภาคเรียนที่ ๑ เปิดเดือนสิงหาคม-ธันวาคม
ภาคเรียนที่ ๒ เดือนมกราคม-พฤษภาคม และปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื่องจากเป็นช่วงเวลา
ที่สอดคล้องกับสากล และเป็นประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ในประเทศไทยกับนานาชาติก็จะสามารถดาเนินการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งด้านวิชาการ วัฒนธรรม
และการแข่งขันกีฬา นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ สามารถอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร เพื่อสมัครเข้า
ศึกษาระดับอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยมีเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน
ตลอดจนได้พิจารณาและกาหนดแนวทางการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกสอนของนิสิต
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การดาเนินการชดใช้ทุนของแพทย์ และเภสัชกร การเกณฑ์ทหาร ซึ่งได้มี
การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวมาโดยตลอด และเห็นชอบให้มีการสารวจ
ความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวจากมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ทั้ง ๒๗ แห่ง เพื่อนาข้อคิดเห็นต่าง ๆ
มาศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อดาเนินการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้หมดไป นั้น ประธานคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ จึงขอหารือการพิจารณาผลกระทบข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะจากการเลื่อนเปิด-ปิด
ภาคเรียนตามอาเซียน เพื่อให้คณะกรรมการฯ ช่วยระดมความคิดเห็น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาผลกระทบข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ
จากการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน
มติ

ที่ประชุมมีมติให้ขอความคิดเห็นจากส่วนงานต่าง ๆ เกี่ยวกับผลกระทบ
ข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ จากการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน
แล้วส่งมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

-๑๑วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

(นายพิชญพงศ์ คีรีเดช)
นักวิชาการศึกษา
ผู้บันทึกการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้บันทึกการประชุม

(รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

