
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ 
วันพฤหัสบดท่ีี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ณ หองประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------------------ 

 
ผูเขาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ   ประธานกรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
๓.  อาจารยชวนา อังคนุรักษพันธุ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการทองเท่ียว 
๔.  อาจารยพลอยชนก ปทุมานนท   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 
   ๕.  ดร.สุรินทร  อินทะยศ    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดคีณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   ๖.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท   กรรมการ 

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
๗.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
๘.  ผศ.ดร.วิบูลย  วัฒนาธร   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
๙.  ผศ.ดร.วัชราภรณ เข่ือนแกว   กรรมการ 

 คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 ๑๐. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑๑. ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ ์   กรรมการ 

  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
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๑๒. ดร.มานะ  เชาวรัตน   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส 

๑๓. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๔. ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๑๕. ดร.ไพฑรูย  กันสิงห    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๖. อาจารยกลุวด ี เนื่องแสง   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดคีณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๑๗. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๘. ผศ.กฤษฎา   แสงสืบชาติ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

๑๙. รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร   กรรมการ 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๒๐. ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร 

๒๑. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๒๒. ดร.สุรินทร  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

๒๓. รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๔. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  ๒๕. นางเสรมิศรี สามารถกิจ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หัวหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 
   นักวิชาการศึกษา 
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ผูลาประชุม 
  ๑.  อธิการบดี 
  ๒.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.วจิิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 
 ๓.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. อาจารยชิตาพร พิศลยบุตร โตะวิเศษกุล  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๒. อาจารยอภญิญา ธรรมแสง   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๓.  อาจารยอัมพร ศิวิลัย    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๔.  อาจารยภรต  โทนแกว   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๕.  อาจารยสุวฒันา คานคร    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
๖.  นางสาวรัชชุมาส อรรถกิจเจริญ   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๑๕  น. 
 
วาระท่ี ๑  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 
  ๑.๑  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  

        (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

         ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ 
         บัดนี ้ประกาศฉบับดังกลาวไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ 
งานท่ัวไปเลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง วันท่ี ๑๐ กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ แลว  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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  ๑.๒  การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
   

          ดวยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงหนังสือ  ท่ี  ศธ ๐๕๐๖(๔)/ว ๔๒๗   
เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ตอเนือ่ง)  ลงวันท่ี  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๓  แจงให
มหาวิทยาลัยทราบวา  ตามท่ีมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  นั้น  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดดําเนนิการพิจารณาทบทวนแลว  มีมติในการประชุมคร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๓  
ใหจดัทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหมแทน  และใหใชบังคับกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังรัฐและ
เอกชนในสังกดัของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓  กิจกรรมสถานศึกษา  ๓  ด ี
 

        รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ)   
แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกบักิจกรรมสถานศึกษา  ๓  ดี  ท่ีจะจดัข้ึนในวันศุกรท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓   
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ หอง K-A๕๐๐  อาคารเฉลิมพระเกยีรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  
มหาวิทยาลัยบูรพา  รายละเอียดดังนี ้
 เวลา  ๑๓.๐๐ น. นิสิตทุกคณะเดินรณรงคตอตานยาเสพติด จากอาคาร 
   ศูนยกจิกรรมนิสิตไปยังอาคารเฉลิมพระเกยีรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 
 เวลา  ๑๔.๐๐ น. บรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 เวลา  ๑๕.๐๐ น. ชมนิทรรศการวิถีความเปนไทย ณ สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ 
   และหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 

ท้ังนี้มอบหมายคณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร รับผิดชอบเร่ืองหัวขอ และวิทยากร 
ในการบรรยายเกีย่วกับหลักธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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๑.๔  คณะศึกษาศาสตรไดรับคัดเลือกจากองคการยูเนสโก ใหเปนคณะผูเชี่ยวชาญดําเนินงาน 
        เปนพี่เล้ียงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู 
 

          รศ.ดร.มนตรี  แยมกสิกร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  แจงใหท่ีประชุมทราบถึงเร่ืองท่ี
คณะศึกษาศาสตรไดรับการคัดเลือกจากองคการยูเนสโก  (UNESCO)  ใหเปนคณะผูเช่ียวชาญดําเนินงาน
เปนพี่เล้ียงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูทุกระดับของวทิยาลัยครู  ๕  แหง  โรงเรียนสรางครู  ๓  แหง และ
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย  ๓  แหง  โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนนิการใหเสร็จส้ินภายในเดือนกันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๑.๕  โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู  
        ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

        รศ.ดร.มนตรี  แยมกสิกร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับ
โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยไดรับ
ทุนสนับสนุนการดําเนินการจากเกาหลีใตผานองคการยูเนสโก (UNESCO)  โครงการดังกลาวองคการ
ยูเนสโก  คัดเลือกคณะศึกษาศาสตร  ในประเทศไทย  ๒  แหง  ประกอบดวย  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา  และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   มีกรอบระยะเวลาดาํเนินงาน  ๑  ป 
ปการศึกษา  ๒๕๕๓ 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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๑.๖  งานสหกิจศึกษาไทย คร้ังท่ี ๒ 
 

        อาจารยชวนา  อังคนุรักษพันธุ  แจงใหท่ีประชุมทราบถึงงานวันสหกิจศึกษาไทย   
คร้ังท่ี  ๒  ท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ในงานมีการมอบรางวัลหลายรางวัล  เชน  สถาน
ประกอบการดเีดน  นิสิตสหกิจศึกษาดีเดน  และสถานสหกิจศึกษาดเีดน  สําหรับมหาวิทยาลัยบูรพาจะ
คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเดนจากคณะการจัดการและการทองเท่ียว คณะโลจิสติกส และวิทยาลัยนานาชาติ  
คณะการจัดการและการทองเที่ยวในฐานะแมขายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก  และกรรมการจัดงาน 
จึงขอเรียนเชิญคณบดีท่ีเกีย่วของรวมงานสหกิจศึกษาไทย คร้ังท่ี ๒  
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๑.๗  ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยนครราชสีมา เขาศึกษาตอ 
 

          ผศ.ดร.รัชนีภรณ  ทรัพยกรานนท  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  แจงใหท่ีประชุมทราบ 
ถึงเร่ืองท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหนังสือขอความอนุเคราะหรับนกัศึกษาพยาบาล   
วิทยาลัยนครราชสีมา  เขาศึกษาตอ  จํานวน  ๖  ท่ีนั่ง  โดยใชวิธีแบบรับตรงเปนกลุมพเิศษการดําเนินการ 
ใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ 
        วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 

          ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๓  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๓  ใหท่ีประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๓ 
 

มต ิ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
   

  - ไมมี - 
 
วาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  
        ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

           ดวยคณะสหเวชศาสตรไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลการปรับปรุงแกไข คือ 
  ๑.  เนื่องดวยสาขาชีวเวชศาสตรไมมีรายวิชาพื้นฐานท่ีเปดสอนใหคณะอ่ืน จึงจําเปนตองขอ
เปล่ียนแปลงความหมายของเลขรหัสตัวท่ี ๕ ของกลุมวิชา เลข ๐ ท่ีหมายถึงรายวิชาพืน้ฐานท่ีเปดสอนให
คณะอ่ืน เปนกลุมวิชาปรสิต พยาธิและจุลชีววทิยาแทน และขอเปล่ียนคําวา  “สาขาวิชา” ในแตละหมายเลข
เปน “กลุมวิชา” รวมท้ังเปล่ียนสหสาขาวิชาเปนกลุมวิชาอ่ืน ๆ 
  ๒.  เนื่องดวยเดิมกลุมวิชาท่ีข้ึนตนดวยรหสั ๖๘๒ นั้นสาขาวิชาเทคนคิการแพทยเปน
ผูรับผิดชอบ แตสาขาเทคนิคการแพทยยังไมสามารถกําหนดรหัสรายวิชาในแตละกลุมวิชาไดแนนอน  
เพราะอยูในชวงแกไขรายวชิาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย จึงจําเปนตองปรับรหัสของกลุมวิชาดงักลาว 
เปนรหัส ๖๘๑ ของสาขาชีวเวชศาสตร รวมถึงการแกบุรพวิชา ตัวเลขในวงเล็กของหนวยกิตและคําอธิบาย
รายวิชาของรายวิชาการวินจิฉัยและการควบคุมโรคติดเช้ือจุลชีพดวยเทคนิคอณูวิทยา 
  ๓.  เนื่องดวยวชิา ๖๘๒๒๐๓ พยาธิวิทยาท่ัวไป ๒(๒-๐-๔) เปนวิชาท่ีเปดสอนใหกับ
หลักสูตรอ่ืนท่ีไมปรากฏในหลักสูตรชีวเวชศาสตร จึงตองลบวิชานี้ออกจากภาระงานสอนในหลักสูตร 
ท่ีเปดสอนใหมของ ดร.กรรณิการ วงศดี และผศ.ดร.วรรณีย  จีรอังกูรสกุล  

ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี   
๒๕  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๓  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้

(๑)  เห็นชอบในหลักการ 
(๒)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 
 



 
 

-๘-

๔.๒  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                       สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน) 
 

         ดวยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดัขอนแกน  สถาบันสมทบ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไดเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
  เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว  บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดการอนามัยส่ิงแวดลอม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จัดการสุขภาพชุมชน  
วางแผน  แกไขปญหาและพฒันางานสาธารณสุขเชิงรุก  บนพื้นฐานการคิดอยางเปนระบบ 
  ๒.  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม  ปองกันโรค  ปฐมพยาบาล  สงตอผูปวย  ฟนฟูสภาพของ
บุคคล  ครอบครัว  และชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดแบบองครวม 
  ๓.  บริหารงานสาธารณสุข  ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยชุมชนมีสวนรวม 
  ๔.  มีทักษะในการส่ือสาร  ใหสุขศึกษา  ใหคําปรึกษาแกผูใชบริการ 
  ๕.  มีความรูในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใชผลงานวิจยัในงานสาธารณสุขได 
  ๖.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  รักษาสิทธิของผูใชบริการ  และเปนแบบอยางท่ีด ี
ดานสุขภาพ 
  ๗.  มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาพัฒนางานสาธารณสุข 
  ๘.  สามารถทํางานเปนทีม  มีภาวะผูนํา  และมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
  ๙.  ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสามารถปรับตัวไดตามการเปล่ียนแปลงของสังคม 
  โครงสรางหลักสูตร  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๓๙  หนวยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  ๔๑  หนวยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๒  หนวยกิต 
        หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ๓๗ 
        หมวดวิชาชีพ   ๕๕ 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖  หนวยกิต  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓
ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 



 
 

-๙-

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒) 

 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้

(๑)  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอใหคณะวทิยาลัยการสาธารณสุขสิริธร  จังหวดัขอนแกน 
       ปรับแกตามท่ีคณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้
       (๑.๑)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ขอใหยายรายวชิา ๔๒๒๑๑๑๐  แคลคูลัส  Calculus 

    รายวิชา  ๔๒๒๑๑๑๑  เคมีท่ัวไป  General Chemistry  และรายวิชา   
    ๔๒๒๑๒๑๒  ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  Physics for Health Science   
    ไปไวในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

         (๑.๒)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ขอใหพิจารณาทบทวนปรับลดจํานวนหนวยกิต   
     รายวิชา  ๔๒๒๔๐๕๖  แบดมินตันเพื่อสุขภาพ  Badminton for Health   

(๒)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 
๔.๓  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
          สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

         ดวยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดัขอนแกน  สถาบันสมทบ  มหาวิทยาลัยบูรพา   
ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา
สาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะเปดรับนิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  
จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา  ๔๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓  
ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้
(๑)  เห็นชอบในหลักการ 

  (๒)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พจิารณาตอไป 
 



 
 

-๑๐- 

๔.๔  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
         สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี) 

 

         ตามท่ีสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
ไดขอเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ความทราบแลวนัน้  ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา  มีหนาท่ี  ศึกษาขอมูล  ความเหมาะสม  
ความเปนไปได  และรายละเอียดดานการบริหารและวิชาการของสถาบันสมทบ  เพื่อใหการพจิารณาการเขาเปน
สถาบันสมทบของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยบูรพา  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  

ในการนี้  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดัอุบลราชธานี  สถาบันสมทบ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไดเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
  เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว  บัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดการอนามัยส่ิงแวดลอม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จัดการสุขภาพชุมชน  
วางแผน  แกไขปญหาและพฒันางานสาธารณสุขเชิงรุก  บนพื้นฐานการคิดอยางเปนระบบ 
  ๒.  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม  ปองกันโรค  ปฐมพยาบาล  สงตอผูปวย  ฟนฟูสภาพของ
บุคคล  ครอบครัว  และชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดแบบองครวม 
  ๓.  บริหารงานสาธารณสุข  ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยชุมชนมีสวนรวม 
  ๔.  มีทักษะในการส่ือสาร  ใหสุขศึกษา  ใหคําปรึกษาแกผูใชบริการ 
  ๕.  มีความรูในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใชผลงานวิจยัในงานสาธารณสุขได 
  ๖.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  รักษาสิทธิของผูใชบริการ  และเปนแบบอยางท่ีด ี
ดานสุขภาพ 
  ๗.  มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาพัฒนางานสาธารณสุข 
  ๘.  สามารถทํางานเปนทีม  มีภาวะผูนํา  และมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
  ๙.  ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสามารถปรับตัวไดตามการเปล่ียนแปลงของสังคม 
  โครงสรางหลักสูตร  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๓๙  หนวยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  ๔๑  หนวยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๒  หนวยกิต 
        หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ๓๗ 
        หมวดวิชาชีพ   ๕๕ 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖  หนวยกิต  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  
๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 



 
 

-๑๑- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒) 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้

(๑)  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอใหคณะวทิยาลัยการสาธารณสุขสิริธร  จังหวดัขอนแกน 
       ปรับแกตามท่ีคณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้
       (๑.๑)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ขอใหยายรายวชิา ๔๒๒๑๑๑๐  แคลคูลัส  Calculus 

    รายวิชา  ๔๒๒๑๑๑๑  เคมีท่ัวไป  General Chemistry  และรายวิชา   
    ๔๒๒๑๒๑๒  ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  Physics for Health Science   
    ไปไวในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

         (๑.๒)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ขอใหพิจารณาทบทวนปรับลดจํานวนหนวยกิต   
     รายวิชา  ๔๒๒๔๐๕๖  แบดมินตันเพื่อสุขภาพ  Badminton for Health   

(๒)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

๔.๕  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
          สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

         ดวยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดัอุบลราชธานี  สถาบันสมทบ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา
สาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะเปดรับนิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  
จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา  ๓๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  
๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้

(๑)  เห็นชอบในหลักการ 
  (๒)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 



 
 

-๑๒-

๔.๖  การประเมินการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ของ 
        วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 

           ตามท่ีสถาบันพระบรมราชชนก  สํานกังานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
ไดขอเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ความทราบแลวนัน้  ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย 
  ๑.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
  ๒.  คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร   กรรมการ 
  ๓.  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 
  ๔.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 
  ๕.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 
  ๖.  คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
  ๗.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร   กรรมการ  

๘.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.วจิิตรพร  หลอสุวรรณกุล) กรรมการและเลขานุการ 
  ๙.  รองคณบดฝีายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๑๐. รองคณบดีฝายกิจการนสิิต คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ศึกษาขอมูล ความเหมาะสม ความเปนไปได และรายละเอียดดานการบริหารและวิชาการของ 
สถาบันสมทบ  เพื่อใหการพจิารณาการเขาเปนสถาบันสมทบของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยบูรพา  
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   

ในการนี้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี ไดเสนอเอกสารการประเมิน 
เขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ท่ีคณะกรรมการพิจารณาการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัย
บูรพาไดพิจารณาเม่ือวนัท่ี ๕  เมษายน  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติดังนี ้
  (๑)  ขอใหมีการพัฒนาอาจารยท่ีสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ังหมด  โดยมี 

        คณะศึกษาศาสตรเปนวทิยากรหลัก  และคณะสาธารณสุขศาสตรเปนผูประสานงาน 
  (๒)  ขอใหเพิม่ขอมูลแหลงฝกปฏิบัติงานในแบบประเมินความพรอมของสถาบันสมทบ 
  (๓)  ขอใหวิทยาลัย ฯ  จดัระบบเพื่อสามารถใช  Teleconference  ในการติดตอส่ือสาร  
          ได  ๒  ทาง  เพื่อการประชุมทางไกล  หรือการสอนทางไกล  ในอนาคต 
 



 
 

-๑๓-

๔.๗  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 
         ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

         คณะอัญมณีขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
อัญมณีและเคร่ืองประดับ  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  ขอแกไข  รหัสวิชา 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล  จํานวน  ๑  รายวิชา  คือ 

เดิม รายวิชา   ๒๗๓๑๕๔ ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป  ๑(๐-๓-๐) 
General Physics Laboratory 

แกไขเปน      ๒๗๓๑๕๕ ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป  ๑(๐-๓-๐) 
General Physics Laboratory 

(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว ตามหนังสือเลขท่ี ศธ.  

๖๖๒๔/ว ๐๐๖๐ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘  
 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้

(๑)  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอใหคณะอัญมณี  ปรับแกตามท่ีคณะกรรมการฯ  เสนอแนะ  ดังนี ้
       (๑.๑)  ขอใหปรับแกจํานวนหนวยกิต  จาก  ๑(๐-๓-๐)  เปน  ๑(๐-๓-๑) 

  (๒)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 

๔.๘  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
         ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

         คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  ขอแกไข 
รหัสวิชา  จํานวนหนวยกิต  และช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล  
จํานวน  ๕  รายวิชา  คือ 
 
 
 
 



 
 

-๑๔-

  แกไขรหัสวิชา  จํานวน  ๑  รายวิชา 
     เดิม รายวิชา   ๒๗๐๓๑๖ การบริหารคุณภาพ  ๒(๒-๐-๔) 

Quality Management 
    แกไขเปน       ๒๗๘๓๒๙ การบริหารคุณภาพ  ๒(๒-๐-๔) 

Quality Management 
  แกไขหนวยกิต  จํานวน  ๓  รายวิชา 

       เดิม รายวชิา   ๒๘๑๓๑๒ ปฐพีศาสตร   ๓(๓-๐-๖) 
Soil Science 

      แกไขเปน        ๒๘๑๓๑๒ ปฐพีศาสตร   ๓(๒-๒-๕) 
Soil Science 

      เดิม รายวชิา   ๒๘๑๔๔๒ เทคนิคการปลูกพืชไรดิน  ๓(๓-๐-๖) 
Hydroponics for Plant Production 

     แกไขเปน        ๒๘๑๔๔๒ เทคนิคการปลูกพืชไรดิน  ๓(๒-๒-๕) 
Hydroponics for Plant Production 

      เดิม รายวชิา   ๒๘๑๔๕๒ หลักการจัดการฟารม  ๓(๒-๒-๕) 
Principles of Farm Management 

     แกไขเปน        ๒๘๑๔๕๒ หลักการจัดการฟารม  ๓(๓-๐-๖) 
Principles of Farm Management 

  แกไขหนวยกิต  และชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  ๑  รายวิชา 
      เดิม รายวชิา   ๒๘๑๔๒๕ เร่ืองปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ๓(๓-๐-๖) 

Current Topics in Agricultural Biotechnology 
     แกไขเปน        ๒๘๑๔๒๕ เร่ืองปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ๓(๒-๒-๕) 

Currented Topics in Agricultural Biotechnology 
(รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 

ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว ตามหนังสือเลขท่ี ศธ.  
๖๖๑๗/ว ๐๑๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๕-

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้
(๑)  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอใหคณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตรปรับแก 
       ตามท่ีคณะกรรมการฯ  เสนอแนะ  ดังนี้ 
       (๑.๑)  ขอใหปรับช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  ของรายวชิา  ๒๘๑๔๒๕  เร่ืองปจจุบัน 
                  ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ๓(๒-๒-๕) จาก  Currented Topics in  

    Agricultural Biotechnology เปน Current Topics in Agricultural Biotechnology   
(๒)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 

๔.๙  รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๕)   
         พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา  ไดอนุมัติจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร  และเห็นชอบหลักสูตร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  ๖  ป  เรียบรอยแลวนัน้  แตเนื่องจากในขอบังคับฯ  วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ยงัขาดในสวนท่ีเกี่ยวกับเวลาเรียนของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  
๖  ป  กองบริการการศึกษา  จึงขอเสนอรางขอบังคับฯ  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ท่ีประชุมมีติขอถอนวาระ 
 

๔.๑๐  ขอเปดหนวยสอนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  
           จังหวัดระยอง 
 

          ดวยศูนยนวตักรรมการบริหารและผูนําทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   
มีความประสงคจะขอเปดหนวยสอนนอกสถานท่ีต้ัง  ณ  วิทยาลัยเทคนคิระยอง  จังหวัดระยอง  เนือ่งจากมี 
ผูมีความประสงคจะสมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
โดยจะเปดรับนิสิตต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา  ๒๕  คน  
(รายละเอียดดงัเอกสารท่ีแนบ) 

ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๓  
มีนาคม  ๒๕๕๓  ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 



 
 

-๑๖- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปดหนวยสอนนอกสถานท่ีต้ังมหาวทิยาลัยบูรพา 
  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จงัหวัดระยอง  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา  ของศูนยนวัตกรรมการบริหารและผูนําทางการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร 

 
มต ิ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้
  (๑)  ขอใหกองบริการการศึกษาทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหนวยสอนนอก 
          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จังหวดัระยอง  ดังนี ้
          ๑.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประธานกรรมการ 
          ๒.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
          ๓.  คณบดีคณะการจัดการและการทองเท่ียว  กรรมการ 
          ๔.  ผูแทนคณะศึกษาศาสตร    เลขานุการ 
  (๒)  นําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 
 
วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓ 
 

          ฝายเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓  วันอังคารท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ หองประชุม ๙๐๓ ช้ัน ๙ อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๗-

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ  และขอใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คร้ังท่ี  

๕/๒๕๕๓  วนัอังคารท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 
ปดประชุมเวลา ๑๒.๑๕  น. 
 

                                 
  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ) 

นักวิชาการศึกษา                   นักวชิาการศึกษา 

           ผูบันทึกการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 
 

         
     (นางเสริมศรี    สามารถกิจ) 

        หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

          ผูบันทึกการประชุม  
 

                            
       (นายพิชิตร  มีพจนา)                           (รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

           ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา      รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   ผูตรวจรายงานการประชุม                ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


