
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
----------------- 

 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔.  ผศ.พัชน ี  นนทศักดิ ์   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว (บานบงึ) 

๕.  รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

๖.  รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยทีางทะเล (จนัทบรีุ) 

 ๗.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๘.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 ๙.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. อาจารยวรัิช  คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๑. ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๑๒. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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๑๓. ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๔. ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ    (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

๑๕. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร (จันทบุรี) 

 ๑๖. ผศ.ดร.วมิลรัตน จตุรานนท   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 ๑๗. อาจารยพัชรวด ี พูลสําราญ   กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร (สระแกว) 

๑๘. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๙. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

  คณบดีคณะอัญมณี 

๒๐. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

๒๑. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๒. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 

 ๒๓. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 
ผูลาประชมุ 

๑. อธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีวิทยาลยันานาชาต ิ

๒.  คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร (สระแกว) 

๓.  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 

 

 

 

http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=20100010&f_cmd=2&officercode=20100010&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%E0%A1%C9%C1+%BE%D4%BE%D1%B2%B9%EC%BB%D1%AD%AD%D2%B9%D8%A1%D9%C5&remark=&officeremail=kasemp%40buu%2Eac%2Eth
http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=41100002&f_cmd=2&officercode=41100002&officername=%BC%D9%E9%AA%E8%C7%C2%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%A1%C4%C9%AE%D2+%E1%CA%A7%CA%D7%BA%AA%D2%B5%D4&remark=&officeremail=
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๕๐ น. 
 

วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  คําสั่งมหาวิทยาลัยบรูพา เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
      มหาวิทยาลยับูรพา 

 

        ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที ่๖/๒๕๕๑  พิจารณาคําสั่ง

มหาวิทยาลยับูรพา  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ  มหาวทิยาลยับูรพา  ไดมีมติรับทราบ   

และขอใหทําคาํสั่งเปลีย่นแปลง  โดยขอใหคณะกรรมการ ฯ  เปนคณบดีที่เปดสอนระดับปริญญาตรี  นัน้  

ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทาํคําสั่งเรียบรอยแลว  โดยใหยกเลิกคําสัง่มหาวิทยาลัยบรูพาที ่

๑๔๕๕/๒๕๕๑  ลงวนัที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๑  และใชคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๖๘๔/๒๕๕๑  แทน  

(รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ 
         วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑  วนัที ่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   
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วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  ๓.๑  เรื่องภาระงานสอนของอาจารย 
 

          คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอหารือเร่ืองมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ  คร้ังที ่๖/๒๕๕๑  วนัที ่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๑  เร่ืองภาระงานสอนของอาจารยซึง่กองคลงั

และทรัพยสินยังมิไดดําเนินการให 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมอบใหฝายเลขานกุารดําเนินการทําหนงัสือถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณาสัง่การ 

  ตอไป 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

           ดวยคณะอัญมณีไดเสนอการปรับปรุงการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีเหตุผลในการขอปรับปรุง  คือ  เพื่อตอบสนอง

ความตองการของตลาดแรงงานทีม่ีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในดานออกแบบมากยิง่ขึ้น  สาระในการ

ปรับปรุงแกไข มีดังนี ้

  ๑.  ยกเลิก  จาํนวน ๓ รายวชิา (กลุมวิชาเฉพาะดาน ๑ รายวิชา และ กลุมวิชาเอกบงัคับ ๒ รายวิชา) 

        ๑.๑  รายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะดาน  จํานวน ๑ รายวิชา   

           ๑.๑.๑  วิชา ๑๘๐๒๐๐ วัสดุศาสตรสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ ๓ (๓-๐–๖)    

        ๑.๒  รายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ  จาํนวน ๒ รายวชิา  

     ๑.๑.๑  วิชา ๑๗๓๓๐๒ การออกแบบโลหะภัณฑ ๒    ๒ (๑-๓-๒)    

     ๑.๑.๒  วิชา ๑๗๓๔๐๓ การออกแบบโลหะภัณฑ ๓    ๒ (๑-๓-๒)    

  ๒.  เปดรายวชิาใหม  จาํนวน ๑ รายวิชา  ในกลุมวิชาเฉพาะดาน  

        ๒.๑  รายวิชา ๑๗๐๓๐๓ คอมพวิเตอรเพื่อศิลปะ  ๓ (๓-๐-๖)  

  คําอธิบายรายวิชา  การนาํเอาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาใชในงานการออกแบบอยางงาย 

การสรางสรรคภาพ การดัดแปลงและการตกแตงภาพ 

  ๓.  เปลี่ยนแปลงรายวิชาในวิชาเอกเลือก เปนรายวิชากลุมวิชาเอกบังคับ  จํานวน ๑ รายวชิา 

        ๓.๑  วชิา ๑๗๐๓๐๒ คอมพิวเตอรเพือ่การออกแบบเครื่องประดับ ๒     ๓ (๒-๓-๔)     
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  ๔.  เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและจํานวนหนวยกิต ในรายวิชากลุมวิชาเอกบังคับ จํานวน ๑ รายวิชา 

        เดิม   วิชา ๑๗๓๓๐๑ การออกแบบโลหะภัณฑ ๑   ๒ (๑-๓-๒) 

      เปลี่ยนเปน  วิชา ๑๗๓๓๐๑ การออกแบบโลหะภัณฑ   ๓ (๑-๖-๒) 
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่ ๑๐ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที ่  

๑๓ มถิุนายน ๒๕๕๑  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ   

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะอัญมณีปรับแกตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑)  ใหทาํตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงใหชัดเจน 

  (๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

         จาํนวน  ๓๐  ชุด 
 
๔.๒  การจัดทําขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ... 
 

       ตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการไดมอบหมายใหคณะทาํงานรางขอบังคบั

มหาวิทยาลยัวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....  นัน้  คณะทาํงานฯ  ไดดําเนินการพิจารณาและ

ปรับแกขอบังคับฯ  ดังกลาวเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 

         อนึ่ง  นอกเหนือจากขอบังคับฯ  ดังกลาว  ยงัมีขอบงัคับมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยการ

ยายโอนนิสิตนักศึกษาภาคปกติ  ข้ันปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๐  และระเบียบวาดวยการยายเขาสงักัด    

คณะตาง ๆ  ทีย่ังไมมีระเบยีบรองรับ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

  ๑.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 

  ๒.  คณะฯ ที่ยงัไมมีระเบียบวาดวยการยายเขาสังกัดคณะ และคณะเกาที่ตองการปรับปรุง 

        ระเบียบใหม 
 

มติ  ที่ประชุมขอใหรองอธิการบดฝีายวิชาการนาํเขาหารือกับคณะกรรมการสภาวิชาการกอน 

  เกี่ยวกับสถานภาพของนิสิต 
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๔.๓  การรับนิสิตใหมหลกัสูตรตอเนื่อง 
 

        ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับนิสิตใหมหลักสูตรตอเนื่อง  และเปดภาคเรียนฤดูรอน 

ประมาณปลายเดือนมนีาคม  หรือตนเดือนเมษายนของทุกป  นั้น  ซึง่ในแตละปการศึกษานิสิตสวนใหญยงั

มิไดรับใบประกาศนยีบัตร  หรือใบ รบ.  ทาํใหเกิดปญหาในกรณทีี่ยื่นใบ รบ.  หลงัจากไดเรียนไปแลว       

วันสาํเร็จการศึกษาบางรายอนุมัติปลายเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม  ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ   

       งานทะเบียนและสถิตินิสิต  ขอหารือการเปดภาคเรียนฤดูรอน 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

  ๑.  เลื่อนการเปดภาคเรียนฤดูรอนออกไปหลังจากวันสงกรานต  โดยจดัเวลาเรียน ๖ สัปดาห 

        (เดิม ๙ สัปดาห)  และใหลงทะเบยีนเรียนไมเกนิ ๕ หนวยกิต (เดิมไมเกิน ๑๐ หนวยกิต) 

        สําหรับภาคเรียนฤดูรอน  

  ๒.  เลื่อนจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูรอนไปจัดการเรียนการสอนภาคตน 
 
มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  กลุมที ่๑  นิสิตทีม่ีเอกสารรายงานตวัครบ  ใหเปดภาคเรียนฤดูรอนตามปกติ 

(๒)  กลุมที ่๒  นิสิตทีม่ีเอกสารรายงานตวัไมครบ  ใหเปดภาคเรียนฤดูรอนหลงัสงกรานต   

       โดยใหลงทะเบียนเรียนนอยกวากลุมที่ ๑  จํานวน  ๑  วิชา 

 
๔.๔  การสวมชุดครุยในวนัพระราชทานปริญญาบตัร 
 

        ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีกําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๐  ในวันอังคารที ่ ๒๕  พฤศจกิายน  ๒๕๕๑  นั้น  เนื่องดวยในปการศึกษานี ้ มีบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาที่แบงคณะใหมตามประกาศมหาวิทยาลัยบรูพา  เร่ือง  การจัดตั้งสวนงานและภาระหนาที่ของ

สวนงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เร่ิมต้ังแตวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  จงึทาํใหคณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร  แบงออกเปนคณะการจัดการและการทองเที่ยว  และ  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร   

          งานทะเบียนและสถิตนิิสิต  ขอหารอืแนวทางปฏบิัติในการสวมชุดครุยในวันรับ

พระราชทานปริญญาบัตร 

 

 

 

 



 
 

-๗- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

  ๑.  สวมชุดครุยตามคณะเดมิทั้งหมด  สําหรับผูที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

      ปการศึกษา  ๒๕๕๐   

๒.  สวมชุดครยุตามคณะใหม  สําหรับผูทีสํ่าเร็จการศึกษา  ตั้งแตวนัที่ ๑ พฤษภาคม  

      ๒๕๕๑  เปนตนไป 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  นิสิตที่สําเร็จการศึกษากอนวนัที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ใหใชครุยตาม 

       พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา   

       ครุยวิทยฐานะ  เข็มวทิยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวทิยาลยับูรพา 

       พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  (๒)  สําหรับนสิิตที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตวนัที ่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ใหใชครุยตาม 

       ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา  เร่ือง  ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับ 

         สาขาวชิา  ครุยวทิยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของ 

       มหาวทิยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๑   

 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๘/๒๕๕๑ 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร

วิชาการครั้งที ่๘/๒๕๕๑  วนัอังคารที ่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น  ณ หองประชมุ ๙๐๓     

ชั้น ๙  อาคารภปร.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๘- 

๕.๒  โครงการรับสมัครบคุคลเขาศึกษาตอระดับปรญิญาตรี (ประเภทรับตรง) 
       ประจําป ๒๕๕๒  คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

 

           คณบดคีณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  (สระแกว)  เสนอโครงการรับสมัคร

บุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  (ประเภทรับตรง)  ประจําป  ๒๕๕๒  ดงันี ้

 
ที่ สาขาวชิา จํานวน (คน) 
๑ หลักสูตร ๔ ป (ภาคปกติ)*  

    -  สาขาคอมพิวเตอรธุรกจิ ๑๐๐ 

    -  สาขาบรหิารทัว่ไป ๑๐๐ 

 

*เรียนทีว่ทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว  

๒ หลักสูตร ๒ ป (ตอเนื่อง)**  

    -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๐ 

    -  สาขาบรหิารทัว่ไป ๕๐ 

 

**เรียนทีว่ทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว  

๓ หลักสูตร ๔ ป (ภาคปกติ)***  (รูปแบบ ๒+๒ ป)  

   -  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย ๑๐๐ 

   -  สาขาการจัดการการคาชายแดนและโลจิสติกส ๕๐ 

 

***ป ๑-๒ เรียนที่บางแสน,  ป ๓-๔ เรียนที ่วทิยาเขตสารสนเทศ สระแกว  

๔ หลักสูตร ๔ ป (ภาคปกติ)****  (รูปแบบ ๔+๐ ป)  

   -  สาขาเทคโนโลยทีางการศึกษา ๔๐ 

   -  สาขาการสอนภาษาจีน ๔๐ 

   -  สาขาการศึกษาปฐมวัย ๔๐ 

 

****เรียนทีบ่างแสน  

 รวมจาํนวนรบั ๕๗๐ 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๙- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
 

มติ ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  ขอใหคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรทําหนังสอืขอความอนุเคราะหดานการสอน 

       ไปยงัหนวยงานตนสังกดั   

(๓)  สําหรับสาขาการจัดการการคาชายแดนและโลจิสติกส  หลักสูตรใหม  ในปการศึกษา   

       ๒๕๕๒  ใหตัดออกไปกอน   

(๔)  ปรับแกจาํนวนปที่ใชในการศึกษา  ของสาขาการสอนภาษาจีนและสาขา 

       การศึกษาปฐมวยั  จาก  ๔  ป  เปน  ๕  ป 

   
๕.๓  รายวชิาหมวดศึกษาทั่วไป  กลุม ๔  กลุมวิชาเลือก (รวมวชิาทางดานสขุภาพ) 
 

           คณบดคีณะวิทยาศาสตรการกีฬา  ประธานกลุม ๔  กลุมวิชาเลอืก (รวมวิชา

ทางดานสุขภาพ)  ขอหารือในที่ประชุมเร่ืองคณะอนุกรรมการพิจารณารายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  ระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบรูพา  กลุมวิชาเลือก  เพื่อพิจารณารายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป  กลุมวิชาเลือก 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  มอบใหคณบดีคณะศึกษาศาสตรเปนประธาน  และเสนอรายชื่อ 

คณะอนุกรรมการใหฝายเลขานุการเพื่อจัดทําคําสั่งตอไป 

 
๕.๔  รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  กลุม ๓  กลุมวิชาภาษา 

          คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอหารือเร่ืองการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยบูรพา  กลุมวิชา

ภาษา 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้   

(๑)  คณะทํางาน ฯ  กลุมวิชาภาษา  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณบดี 

       คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรเปนประธาน 

(๒)  คณะอนกุรรมการ ฯ  กลุมวิชาภาษา  มหาวทิยาลัยไดแตงตั้งรองอธิการบด ี

       ฝายวิชาการเปนประธาน 

 

ปดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

 

 

  (นางสาววรรณา    แนบเชย)        (นายพิชิตร  มพีจนา) 
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