
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ 3/2550 
วันอังคารที ่ 13  มีนาคม  พ.ศ.  2550 

ณ หองประชมุ 903  ชั้น 9  อาคารภปร.  มหาวทิยาลัยบูรพา 
----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 

1.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

  2.  ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

  3.  รศ.ดร.ประทมุ มวงม ี    กรรมการ 

  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

4.  ดร.พอจิต  นันทนาวฒัน   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

  5.  รศ.ภรดี  พันธุภากร   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

6.  ผศ.ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 7.  ศ.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ   กรรมการ 

  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 8.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 9.  ผศ.ดร.ชนญัชิดาดุษฎี  ทูลศิริ    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

  10. รศ.ดร.วิชติ  สุรัตนเรืองชัย   (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

11. อาจารยชลิตา มณีศรี    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

  12. นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
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 13. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

   รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยัการขนสงและโลจิสติกส 

14. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี 

15. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีา 

 16. อาจารยศุภสิทธิ ์ เลิศบัวสิน   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลยัพาณิชยศาสตร 

  17. ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

  รักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลยัการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 18. อาจารยภาณุพงศ บุญเพียร   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 

  19. ผศ.บุญมา  ไทยกาว    กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายกิจการนสิิต 

 20. ผศ.ดร.วิจติรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการและเลขานุการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

21. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

22. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 23. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 
ผูลาประชมุ 

1.  อธกิารบดแีละรักษาราชการแทนผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ

2.  คณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล 

3.  ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรฐักิจ 

4.  ผูชวยอธกิารบดีฝายวทิยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 
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ผูเขารวมประชุม 
1.  อาจารยเอบิ  ทวีชาต ิ  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 

2.  นายนพดล  ใจเจริญ  คณะศิลปกรรมศาสตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 

 
วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1  ผลการพิจารณาขอทักทวงผลการประเมินภายนอก  มหาวิทยาลัยบูรพา 
      ของคณะผูประเมิน 

 

      ดวยคณะผูประเมินคณุภาพภายนอก  (สมศ.)  มหาวิทยาลัยบรูพาไดตอบขอทักทวง

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  (รอบสอง)  (รายละเอียดเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
  1.2  ผูตรวจการแผนดินจากรฐัสภาเขาพบผูบรหิารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวชิาการ  แจงใหทีป่ระชุมทราบวา  เมื่อ

สัปดาหที่ผานมาผูตรวจการแผนดินจากรัฐสภาไดเขาพบรองอธิการบดีฝายบริหาร  รองอธิการบดฝีายวิชาการ  

เพื่อสัมภาษณการรับเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลยับูรพา  ในระบบรับตรง  ของปการศึกษา  

2548  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดชี้แจงรายละเอียดใหผูตรวจการฯ  ทราบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
  1.3  โครงการทุนการศกึษาเพื่อพัฒนาครูในอนาคตตาม   

      โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจกัรกมัพูชา  (ระยะที่ 2) 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  

มหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายใหดําเนินการโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสูในอนาคตตามโครงการ

พระราชทานชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา  (ระยะที่ 2)  ซึ่งเปนนิสิตที่มาจากประเทศกัมพูชา    
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จํานวน  14  คน  มาขอเรียนภาคฤดูรอน  ที่คณะวิทยาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และ

คณะศึกษาศาสตร  โดยขอยกเวนคาลงทะเบียนเรียน  และคาหอพัก 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  และมีขอเสนอแนะใหจดัทําเปนโครงการเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัย

อนุมัติในหลักการ  โดยมอบอํานาจใหกรรมการบริหารวชิาการเปนผูพจิารณา 

 
  1.4  การติดตามการจัดทีน่ั่งการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต 

 

        รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยในการจดัที่

นั่งการศึกษาเปนกรณีพิเศษใหกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  นั้น  มหาวิทยาลัยไดมีการจัดที่

นั่งให  จํานวน  12  ที่นั่ง  ในปการศึกษา  2550  ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  

ขอใหมหาวิทยาลัยบูรพารายงานความคืบหนาของการดําเนินงาน  ในเรื่องจํานวนที่นั่ง  การเตรียมความ

พรอม  ทุนการศึกษา  หอพัก  และผูประสานงาน 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และมอบใหหวัหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอนเปนผูประสานงาน 

  ตอไป  และใหดําเนนิการจัดทําคําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการดูแลนิสิตโครงการพเิศษ 

  ของมหาวทิยาลัย  ซึง่ประกอบดวย  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  (ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 

เปนประธาน  ผูชวยอธกิารบดีฝายกิจการนสิิต  รองคณบดีฝายวิชาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และตัวแทนจากงานวิเทศสมัพันธ  เปนกรรมการ 

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2550 
        วันที่  13  กุมภาพันธ  2550 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังที ่

2/2550  วันที ่ 13  กุมภาพนัธ  2550  ใหทีป่ระชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2550 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยมแีกไขดังนี้ 

หนา  9  วาระที่  4.7  ขอ  1  อัตราคาตอบแทนผูชวยสอนในอัตราเหมาจายปริญญาตรี   

วันละ  230.-  บาท  ปริญญาโทวันละ  275.-  บาท  เปลี่ยนเปน  ปริญญาตรี 

วันละ  160.-  บาท      ปริญญาโท  วันละ  230.-  บาท  และปริญญาเอก 

วันละ  275.-  บาท 

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 

 

   -ไมมี- 

 
วาระที ่4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1  หลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอน (วชิาเฉพาะ)  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2550 

 

        ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่ 2/2550  เมื่อ

วันที่ 13 กมุภาพนัธ  2550  พิจารณาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน  (วิชาเฉพาะ)  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550  ไดมีมติดังนี ้

        (1)  เห็นชอบในหลกัการ 

          (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการสภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่ 1/2550  เมื่อวนัที ่ 27  กุมภาพนัธ 

2550  พิจารณาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน  (วิชาเฉพาะ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 

2550  ไดมีมติ  ดังนี ้
  (1)  ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวน และปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี ้

      (1.1) ขอใหเพิ่มปรชัญา วัตถุประสงค หลักการและเหตุผล โดยเนนโรงเรียน 
              กระจาย โอกาสทางการศกึษา 
      (1.2) เนื้อหาของหลักสูตรควรสอดคลองกับเนื้อหาที่จะนาํไปใชจริงใน ชวงชั้นที่ 3   
      (1.3) ขอใหตรวจสอบความถูกตองของชื่อรายวชิาภาษาไทย และภาษาองักฤษ  
              ของ แตละรายวชิา โดยเฉพาะรายวิชาในสาขาวชิาการสอนนาฎตยสังคีต 
      (1.4) คุณสมบัติของผูเขาศกึษา ควรระบุใหชัดเจนวาไมใชสายตรง 
      (1.5) ขอใหตรวจสอบชื่อรายวิชาในภาระงานสอนของอาจารยประจาํ  
              กับรายวชิาในเลมหลักสูตร ใหสอดคลองกันและถกูตอง 

        (1.6) สาขาวชิาการสอนพลศึกษา มีขอสังเกต คือ เนื้อหาหลักสูตรควรสอดคลอง 



 -6- 

 กับเนื้อหาทีจ่ะนําไปใชจริงในชวงชั้นที่ 3 และอาจารยผูสอน ควรใสชื่ออาจารยเพิ่ม 
        (1.7) ขอสังเกต ควรเปนหลกัสูตรที่ตอยอดจะดีมาก 
  (2)  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแล 
        รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน จากนัน้ให 

     นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
ดังนัน้  คณะศึกษาศาสตรจงึไดดําเนินการปรับแกตามทีค่ณะกรรมการสภาวิชาการ

เสนอแนะเรยีบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน  (วิชาเฉพาะ) 

     หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2550 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  (แบบ 03) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

       (1.1)  ขอใหตรวจสอบความถูกตองของชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ของ 

                 แตละรายวิชา  โดยมอบหมายใหคณบดีคณะมนุษยศาสาตรและสังคมศาสตร 

                 เปนผูตรวจสอบอีกครั้งกอนนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

(2)  ในโอกาสตอไป  หากสาขาวิชาที่เปดสอนมีความเกีย่วของกับหนวยงานใด  ขอให 

       ดําเนนิการรวมกนักบัหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(3)  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป 
 

4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาการสอน  (วิชาเฉพาะ)  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 

 

      ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่  2/2550  เมือ่วันที่ 

13  กุมภาพันธ  2550  พจิารณาการขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  หลักสูตร

ประกาศนยีบตัรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน  (วิชาเฉพาะ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2550  ไดมีมติ  ดังนี ้

          (1)  เห็นชอบในหลกัการ 

          (2)  นําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการสภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่ 1/2550  เมื่อวนัที ่ 27  กุมภาพนัธ 

2550  พิจารณาการขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนยีบตัรบัณฑิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอน  (วิชาเฉพาะ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2550  ไดมีมติ  ดังนี ้
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  (1)  ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวน และปรับแกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  
        โดยใหสอดคลองกับหลักสูตร ดังนี้ 

      (1.1) ขอใหตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนและภาระงานสอนที่มีมากเกินไป 
      (1.2) ขอใหตรวจสอบรายนามอาจารยผูสอนใหถูกตอง เนื่องจากมีรายนามที่  ซํ้ากัน 
      (1.3) ขอใหตรวจสอบความถูกตองของชื่อสถาบนัการศึกษาที่อาจารยผูสอน 
              สาํเร็จการศึกษา รวมทั้งชื่อเตม็และชื่อยอของสถาบันการศึกษาฯ ใหถูกตอง 
      (1.4) ขอใหทบทวนปรบัแกคําผิดใหถูกตองทั้งเลม 
(2)  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแล 
      รายละเอียด  ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน จากนั้นให 
     นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
ดังนัน้  คณะศึกษาศาสตรจงึไดดําเนินการปรับแกตามทีค่ณะกรรมการสภาวิชาการ

เสนอแนะเรยีบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาการสอน (วชิาเฉพาะ)  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

 (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

       (1.1)  คุณสมบัติของผูสอน  ขอใหเปนอาจารยภายในมหาวทิยาลยัเปนผูสอน   

                และขอใหปรับเกีย่วกับคุณวฒุขิองอาจารยผูสอนที่จบปริญญาตรีใหตัดออก  

      (1.2)  ขอ  4.1  จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย  อาจารยบางทานทีม่ีเครื่องหมาย  *   

                 ใหบอกดวยวาหมายถงึอะไร 

(2)  ขอสังเกตใหพิจารณาทบทวนอาจารยผูสอนที่สอนคนเดียวทุกวิชาเชน  การสอน 

      ภาษาจนี  Prof.Tang  Ya Ping  อาจารยบางทานสอนในระดับมธัยมศึกษา  และ 

      ไมตรงสาขาที่สอน  เชน  วชิา  400572  ภาษาอังกฤษที่จาํเปนสาํหรับครู  และ 

      ฝกปฎิบัติการสอน  1  เปนตน 

(3)  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป 
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4.3  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ศูนยการเรียนโรงเรยีนเทศบาล 4 (สทิธิไชยอุปถัมภ) 
 

          ดวยภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมใน

การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา               

ณ  ศูนยการเรียนโรงเรียนเทศบาล  4  (สิทธิไชยอุปถัมภ)  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  โดยจะเปดรับนิสิตใน

ภาคตน  ปการศึกษา  2550  เนื่องจากเปนความตองการของคณะผูบริหารและครู  อาจารยของเทศบาล

เมืองสมุทรปราการ  ขณะนี้มีผูเรียนตั้งแตภาคปลาย  ปการศึกษา  2549  จํานวน  26  คน  และยังมีผูสนใจ

อีกเปนจํานวนมาก  เพราะตองการพัฒนาตนเองใหเปนไปตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  

เพิ่มคุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อประกอบใบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

  คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมคร้ังที่  10/2550  เมื่อวันที่  17  

ตุลาคม  2549  และคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที่  2/2550  เมื่อวันที่  22  

กุมภาพันธ  2550  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ศูนยการเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ)  
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (1)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ  ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้

         (1.1)  ขอใหแกไขจํานวนนิสิตเพิ่มเติมตามแผนป  2550 

         (1.2)  ขอใหนิสิตจาํนวน  26  คน  ที่เรียนอยูแลวลงนามรับทราบเปนลายลักษณอักษร 

                   ในการที่จะตองชาํระคาเรียนเพิม่เติมเปนจาํนวนเงิน  2,000  บาท  เพื่อเปน 

                 เอกสารหลกัฐาน 

         (1.3)  ขอใหจัดทาํ  TOR  และความพรอมของหองสมุด  วัสดุ  อุปกรณ  ของสถานที ่

                   ทีจ่ะไปใชเปนหนวยสอนภายนอกมหาวิทยาลัย 

         (1.4)  มอบหมายใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และคณบดีคณะศึกษาศาสตร   

                 รวมพิจารณาความเปนไปไดในการเปดศนูยการเรียน  ณ  โรงเรียนเทศบาล  4   

                 (สิทธิไชยอุปถมัภ) 

       (1.5)  การขอเปดสอนในหนวยสอนนอกมหาวทิยาลัย  ขอใหคณะ/วทิยาลัยจัดทํา 

                 โครงการและนาํเสนอใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในเบื้องตนกอนจึงจะดําเนนิการ 

                 เปดการเรียนการสอนได 

  (2)  นําเสนอกรรมการบริหารวิชาการในครั้งตอไป 
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วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่4/2550 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร

วิชาการครั้งที ่ 4/2550   วนัอังคารที ่ 17 เมษายน  2550  เวลา  09.30  น.  ณ หองประชุม 903 ชัน้ 9 

อาคารภปร. 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  เนื่องจากเปนประเพณีวนัไหล  (สงกรานต)  ของชุมชนบางแสนจึงของดการประชุม 

ในเดือนเมษายน  2550 
 
 

ปดประชุมเวลา 11.20 น. 

 

 

(นางสาวณัฐกานต   ปดเกษม)    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

          นักวิชาการศึกษา           หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 

        ผูบันทึกการประชุม             ผูบันทึกการประชุม 

 

 

      (นายพิชิตร  มีพจนา)    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจติรพร  หลอสุวรรณกุล) 

         ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

               ผูตรวจรายงานการประชุม                     ผูตรวจรายงานการประชุม 


