
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๓ 
วันจันทร์ท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.  

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

 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   ประธานกรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล   กรรมการ 

 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  อาจารย์ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๔.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
   ๕.  ผศ.ดร.ชลี   ไพบูลย์กิจกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๖.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๗.  ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๘.  นางวรัญญา  ชนะสงคราม   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙.  ผศ.ดวงกมล อุ่นจิตติ     (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๑. ดร.มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
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๑๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๓. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๕. อาจารย์ธวัชชัย ตุลาพรชัย   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

๑๖. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๗. ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๘. อาจารย์สมาน สรรพศรี   กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๑๙. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร   กรรมการ 
   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๒๐. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๑. อาจารย์ธวัชชัย ตุลาพรชัย   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี 

๒๒. อาจารย์ชุติมา ทองดีเลิศ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๓. อาจารย์วัลลภ ศัพท์พันธุ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๔. อาจารย์อภิวัชร มัญชุสุนทรกุล   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๒๕. รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๒๖. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 ๒๗. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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 ๒๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   นักวิชาการศึกษา 
ผู้ลาประชุม 
  ๑.  อธิการบดี 
  ๒.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
 ๓.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๕.  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ๒.  ผศ.ดร.ศิริพร  จันทร์ฉาย   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๓.  ดร.สุนิศา  แสงจันทร์   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น. 
 
วาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
       ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

         ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเน่ือง)  ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ  สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นั้น 
  บัดนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ)  ได้ลงนามใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ของ
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

-๔- 

๑.๒  การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี ๒  (The  2nd  National Conference of  
          Academy of All Business Disciplines Research) 

 

       ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ก าหนดจัดงานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา  ครั้งที่ ๒  (The  2nd  National Conference of Academy 
of All Business Disciplines Research) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน   
และน าเสนอผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย  บทความทางวิชาการ  รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติข้อคิดเห็น 
ของการศึกษาวิจัย  ด้านธุรกิจทุกสาขาวิชา  ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก  อาจารย์   
และประชาชนทั่วไป  ในวันอังคารที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐  น.  ณ  อาคาร   
ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ศูนย์ศึกษาบางแสน 

ทั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ  ประมาณ  ๘๕  เร่ือง  โดยมาจาก
สถาบันอุดมศึกษา  และภาคเอกชน  ดังนี้ 

๑.  มหาวิทยาลัยภายนอก  และบริษัทเอกชน  จ านวน  ๓๒  เร่ือง  อาทิ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีธัญบุรี,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยอลงภรณ์,  วิทยาลัยราชภัฎล าปาง,  มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย,  วิทยาลัยตาปี,  มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม,  มหาวิทยาลัยนเรศวร,  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน),  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น  
บริษัทนิปปอน  ซุปเปอร์  พรีซิชั่น  จ ากัด  เป็นต้น 

๒.  ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๕๓  เร่ือง 
๓.  บทความวิชาการ  น่าสนใจดังนี้ 
 -   การขยายกิจการยางพาราในประเทศไทยของนายทุนจีนมลายา 
 -   ผลกระทบของเขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ที่มีต่อผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม  

ประเภทรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย 
 -   ความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกยางพาราของประเทศไทย  

กรณีศึกษาน้ ายางข้นและผลิตภัณฑ์ 
 -  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของกลุ่มเคร่ืองมือแพทย์ (Nursing 

Service) ในประเทศไทย 
 -   A Model of business Managers Development Supported by Selected 

University in Greater Mekong Sub region 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๓  ขอปิดรับสมัครนิสิต  ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์และศูนย์การศึกษาระนอง  
        ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
 

        ตามที่วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้จัดการเรียนการสอนในศูนย์
การศึกษาศรีนครินทร์และศูนย์การศึกษาระนองนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษานอกที่ตั้งของวิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  จึงขอแจ้งปิดรับสมัครนิสิตศูนย์
การศึกษาศรีนครินทร์และศูนย์การศึกษาระนอง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๔  โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่น าร่อง   
 

          รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ   
โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่  สถาบันที่จะผลิตครูพันธุ์ใหม่น าร่องได้จะต้องเป็นสถาบันที่ติด  ๑ ใน ๑๐  
จากการจัดอันดับ (Ranking)  โดยใช้ผลการประเมินของ  สมศ.  ในการน้ีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมมือกับ 
คณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คัดเลือกเด็กที่มีผลการเรียนดี  เกรดเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  เสนอความเป็นเลิศไป  ๓  สาขาวิชา  ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาผ่านการคัดเลือกทั้ง  ๓  
สาขาวิชา  คือ  ๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ๒. สาขาวิชาเคมี  ๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๕  ก าหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
 

          รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์  (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับก าหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๒   
ในวันจันทร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  โดยมีผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณ  ๘,๐๐๐  คน 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ 
         วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 

          ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังที่  ๕/๒๕๕๓  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  ๕/๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยขอให้เพิ่มข้อความ  “๔.๓  การส ารองท่ีนั่งรายวิชาของ 
นิสิตภาคพิเศษ”  ในหน้า ๖ 

 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
   

  - ไม่มี - 
 
วาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
 

          ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  ๑.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  แนวคิด  และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารงาน
ยุติธรรม 
  ๒.  เพื่อให้นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  และสังคม 
  ๓.  เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าให้กับสังคม  

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต  
หมวดวิชาโทบังคับ   ๑๒  หน่วยกิต  
หมวดวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังพิเศษ/ ๒๕๕๓  เมื่อวันที่   

๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 



 
 

-๗- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม   
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

(๑)  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี้ 
       (๑.๑)  หน้า ๕  ขอให้ปรับตัวเลข  ในข้อ  ๒.๖ งบประมาณตามแผน  ให้สอดคล้องกับ   
                  หน่วย : พันบาท 
       (๑.๒)  ขอให้คณะ ฯ  เรียงเลขรหัสวิชาจากน้อยไปมาก 
       (๑.๓)  ขอใหค้ณะ ฯ  พิจารณาทบทวน  ชื่อวิชาภาษาไทยกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
                   ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
       (๑.๔)  หน้า ๗ รายวิชา  ๖๗๖๔๔๕  อาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้อง   

     ขอให้ตัดค าว่า  “ที่เกี่ยวข้อง”  ออก  และน าไปเขียนเพิ่มเติมใน Course Syllabus 
       (๑.๕)  หน้า ๗  ขอให้ปรับแก้เลขรหัสวิชา  จาก  ๖๗๖๔๓๒  เศรษฐกิจและอาชญากรรม 

    เป็น  ๖๗๖๔๔๖  เศรษฐกิจและอาชญากรรม 
(๒)  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๒.  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม   
          หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับ
นิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ๘๐  คน  (รายละเอียด
ดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
 
 
 
 
 



 
 

-๘- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิชาโท 
  การบริหารงานยุติธรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

(๑)  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ปรับแก้ตามที่ 
       คณะกรรมการฯ  เสนอแนะ  ดังนี้ 
       (๑.๑)  ขอให้เพิ่มหัวข้อ  ๔.๑.๒  อาจารย์พิเศษ  โดยให้เพิ่มอาจารย์ประมาณ ๔-๕  คน 
       (๑.๒)  หน้า ๔  ข้อ ๖ ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ข้อ ๖.๑  ด้านการสอน 

     ในปัจจุบัน  ขอให้ใส่ชื่ออาจารย์  และเพิ่มข้อความในช่องรายวิชาที่สอนฯ ว่า   
     “เป็นอาจารย์ใหม่ยังไม่มีภาระงานสอน” 
     ข้อ ๖.๒  ด้านการบริหาร  ขอให้ใส่ชื่ออาจารย์  และเพิ่มข้อความในช่องต าแหน่ง 
     ทางบริหารว่า  “เป็นอาจารย์ใหม่ยังไม่มีต าแหน่งทางบริหาร” 
     ข้อ ๖.๓  ด้านวิจัย  ขอให้ใส่ชื่ออาจารย์  และเพิ่มข้อความในช่องชื่องานวิจัย 
     ว่า  “เป็นอาจารย์ใหม่ยังไม่มีภาระงานด้านวิจัย” 

       (๑.๓)  ขอให้ปรับเล่มขอเปิดรับนิสิตให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
       (๑.๔)  ขอให้ปรับเล่มขอเปิดรับนิสิตให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
(๒)  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๓  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน 
         หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

        ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการสุขภาพชุมชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

๑.  อธิบายสุขภาพและคุณภาพของบุคคลและชุมชนในท้องถิ่น 
๒.  อธิบายธรรมชาติของการเกิดปัญหาสุขภาพ 
๓.  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 
๔.  จัดการปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
๕.  ประเมินผลและวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการจัดการปัญหาสาธารณสุข 
๖.  พัฒนาเครือข่ายการจัดการปัญหาสาธารณสุข 
๗.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการจัดการได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
๘.  มีภาวะผู้น าในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๙.  ตระหนักในคุณธรรม  จริยธรรมวิชาชีพ 



 
 

-๙- 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๙  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาฉพาะ       ๑๐๓  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข (วิทย์-คณิต)  ๑๘ 
 -  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข         ๓๕ 
 -  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขเฉพาะ        ๕๐ 
หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   

๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน   

     หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

(๑)  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์  ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ 
       เสนอแนะ  ดังนี้ 
       (๑.๑)  หน้า ๖ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  ขอให้เพิ่มข้อความในข้อ ๑)  ว่า   
                  “ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย” 
       (๑.๒)  ขอให้เพิ่ม  Learning Outcome  (LO)  และ  Mapping  ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ 
       (๑.๓)  ขอให้ใส่ค ายินยอมของคณะที่เกี่ยวข้องทุกคณะ ฯ 
       (๑.๔)  ค าน าหน้าชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    ใส่เป็น  นาย  นาง  นางสาว   
       (๑.๕)  ขอให้รันเลขหน้าเล่มหลักสูตรตลอดทั้งเล่ม 
       (๑.๖)  ขอให้ตรวจสอบ จ านวนหน่วยกิต  รายวิชา  ๗๐๖๔๐๑  การฝึกประสบการณ์ 

     วิชาชีพในองค์กรท้องถิ่น ๑  ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
         (๑.๗)  ขอให้ปรับรูปแบบการเขียนชื่อวิชากับค าอธิบายรายวิชา  ภาษาไทยขอให้ใช้ 
        ตัวเลขไทย  ภาษาอังกฤษขอให้ใช้เลขอารบิก 

(๒)  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 



 
 

-๑๐- 

๔.๔  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
         สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

           ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  
๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับ 
เข้าศึกษา  ภาคพิเศษ  ๕๐  คน  ภาคปกติ  ๕๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน   

หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

(๑)  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ  
       เสนอแนะ  ดังนี้ 
       (๑.๑)  หน้า ๓  ขอให้ใส่สถาบันการศึกษา  ของนายถิรพงษ์  ถิรมหัส   
       (๑.๒)  ขอให้ปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย 
       (๑.๓)  ขอให้ปรับเล่มขอเปิดรับนิสิตให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
(๒)  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๕  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
         ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

         ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  คือ  เน่ืองจาก
การอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคัญมากส าหรับนิสิตด้านวารสารศาสตร์  หากนิสิตไม่รักการอ่าน  และไม่มีทักษะ
คิดเชิงวิพากษ์จะท าให้เกิดปัญญาในการผลิตสื่อ  การก าหนดหน่วยกิตเดิมไม่สอดคล้องกับธรรมชาติใน
การศึกษารายวิชานี้  จึงต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามความเป็นจริง  อีกทั้ง  นิสิตกลุ่มวารสารศาสตร์  มี
ความจ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะความเชื่อมโยงระหว่างภาษาและการคิดเชิงวิพากษ์  เพื่อผลิตงานเขียนที่มี
คุณภาพและสร้างสรรค์สังคมจึงต้องเพิ่มรายวิชาดังกล่าวในหมวดวิชาเอกเลือกของกลุ่มวารสารศาสตร์ 

 



 
 

-๑๑- 

สาระในการปรับปรุง 
เพิ่ม  รายวิชา  ๒๐๖๒๒๒  การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์  ๓(๓-๐-๖) 

  Reading and Critical Thinking   
ในหมวดวิชาเอกเลือก  กลุ่มวารสารศาสตร์  
ค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกพื้นฐานการเป็นนักวารสารศาสตร์  การอ่านเชิงวิเคราะห์หลาย ๆ  ประเภท  เช่น  สารคดี  
เร่ืองสั้น  วรรณกรรม  ข่าว  บทความ  ร้อยกรอง  เน้นความเชื่อมโยงระหว่างภาษาและการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อ
งานเขียน  และสร้างสรรค์รูปแบบในการสื่อสาร  กระตุ้นให้เห็นคุณค่าและรักการอ่านพัฒนาไปสู่การคิดเชิง
วิพากษ์และน าความคิดมาฝึกเขียน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

(๑)  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้ตามที่  
       คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี้ 
       (๑.๑)  ขอใหพ้ิจารณาทบทวนค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อวิชา 
(๒)  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๖  การขอปิดหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

       ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอปิดหลักสูตร  จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้   
       ๑.  หลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เหตุผล  เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการบริหารสังคม  ท าให้มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอส าหรับวิชาโท 

      ๒.  หลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
เหตุผล  เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการบริหารสังคม  ท าให้มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอส าหรับวิชาโท 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 



 
 

-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์กลับไปพิจารณาทบทวน 

การขอปิดหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการท่องเที่ยว  และหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยา 
 
๔.๗  ขอยกเว้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

           ด้วยคณะสหเวชศาสตร์  ขอยกเว้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
เน่ืองจากคณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะใหม่  ซึ่งแยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๒  และคณะผู้บริหารของคณะสหเวชศาสตร์เร่ิมรับต าแหน่งในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓   
ซึ่งรอบการตรวจประเมินในคร้ังนี้ประเมินตามปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  โดยจะต้องใช้ข้อมูลที่อยู่ในช่วงคาบ
เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์  อีกทั้งคณะสหเวชศาสตร์มีระยะเวลาในการท างานยังไม่ถึง  ๑  ปี   
ในการน้ี  คณะสหเวชศาสตร์จึงมีความประสงค์ขอยกเว้นรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
ทางมหาวิทยาลัยในรอบการประเมินน้ี 
 
ประเด็น  เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ถอนวาระ  โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา  พิจารณา 
 

๔.๘  การรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 

           กองบริการการศึกษา  ขอเสนอการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔  รายละเอียดดังน้ี 
 

องค์ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 

รายการ / กิจกรรม ครั้งที่  ๑ ครั้งที่  ๒ 
องค์ประกอบในการพิจารณา -  ผลการเรียนเฉลี่ย  ๔  ภาคเรียน 

-  คะแนนสอบ  GAT,  PAT 
   ครั้งที่  ๑  หรือ  ครั้งที่  ๒ 
 

-  ผลการเรียนเฉลี่ย  ๕  ภาคเรียน 
-  คะแนนสอบ  GAT,  PAT 
   ครั้งที่  ๑  หรือ  ครั้งที่  ๒  หรือ 
   ครั้งที่  ๓ 

 
 



 
 

-๑๓- 

ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 

รายการ / กิจกรรม ครั้งที่  ๑ ครั้งที่  ๒ 
รับสมัคร ๑๖ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ๑๕ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ช าระเงินค่าสมัครทางธนาคาร ๑๖ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ๑๕ พฤศจิกายน – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ๗  มกราคม  ๒๕๕๔ 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ 
ประกาศผลขั้นสุดท้าย ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
๑.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  มหาวิทยาลัยบูรพา  
     ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔   
๒.  ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  มหาวิทยาลัยบูรพา   
      ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ 
 
  ๔.๙ ขอหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการสอบกลางภาค 
 

         คณะวิทยาศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการสอบกลางภาค  เน่ืองจากตั้งแต่ปี
การศึกษา  ๒๕๕๑  เป็นต้นมา  มีการเปิดหลักสูตรใหม่  และรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มจ านวนมากขึ้น  ท าให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการต้องจัดการเรียนการสอน
หลายกลุ่ม  ในหลายช่วงเวลา  และในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  นี้  นิสิตที่เรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  
รายวิชาพื้นฐาน  และวิชาเอก  เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี  นิสิตที่เรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ประมาณ  
๖,๕๐๐  คน  นิสิตที่เรียนรายวิชาพื้นฐานประมาณ  ๒,๕๐๐  คน  ดังนั้นเมื่อมีการจัดการสอบกลางภาค  ใน
รายวิชาต่าง ๆ  จ าเป็นต้องสอบในเวลาเดียวกัน  ทั้งรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  รายวิชาพื้นฐาน  และวิชาเอก  
ท าให้จ านวนห้องสอบ  และช่วงเวลาสอบ  ไม่เพียงพอต่อการจัดการสอบในทุกรายวิชา 
 ทางคณะวิทยาศาสตร์  ขอหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการสอบกลางภาค  เพื่อให้สามารถใช้บุคลากร  
และห้องเรียนในการจัดสอบทั้งรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  รายวิชาพื้นฐาน  และวิชาเอก  ได้อย่างเพียงพอ  
ดังนี้ 
 ๑.  ระยะเวลาสอบกลางภาคเรียน 
 ๒.  ห้องสอบไม่เพียงพอ 



 
 

-๑๔- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
  ๑.  ก าหนดระยะเวลาสอบกลางภาคเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  ๒  สัปดาห์เช่นเดียวกับการสอบ 

ปลายภาคเรียน  ในปฏิทินการศึกษา  เพื่อให้สามารถใช้บุคลากร  และห้องเรียนในการ 
จัดสอบได้ทุกอย่างเพียงพอ 

  ๒.  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ในการใช้ห้องสอบจากส่วนกลางและคณะต่าง ๆ 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

(๑)   เห็นชอบตามข้อ ๑. ก าหนดระยะเวลาสอบกลางภาคเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  ๒  สัปดาห์ 
      เช่นเดียวกับการสอบปลายภาคเรียน  ในปฏิทินการศึกษา  เพื่อให้สามารถใช้บุคลากร   
      และห้องเรียนในการจัดสอบได้ทุกอย่างเพียงพอ 
(๒)  มอบงานทะเบียนและสถิตินิสิตจัดห้องเรียนให้คณะ ฯ 

 
๔.๑๐  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

             ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
 

             ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งหนังสือที่  ศธ.๖๖๑๕.๑/๑๑๘๘  ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  
๒๕๕๓  เร่ือง  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ขอทราบขั้นตอนในการด าเนินการเสนอหลักสูตร
ปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ในส่วนที่คณะฯ  ด าเนินการ  อาทิ  การมี/ไม่มีขั้นตอนตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  ในหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
  ๑.  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  การมี/ไม่มี 
        ขั้นตอนตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ๒.  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  การมี/ไม่มี 
         ขั้นตอนตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
(๑)  การเสนอหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ให้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
       พัฒนาหลักสูตร  พิจารณาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(๒)  การเสนอหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ที่กระทบโครงสร้าง 
        ของหลักสูตร  ต้องมีการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรณีมีสภาวิชาชีพอาจต้องมี 
        การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒจิากสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ด้วย 



 
 

-๑๕- 

๔.๑๑  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง นโยบายการรับนิสิตพิการเข้าศึกษา 
             มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา  ส าหรับคนพิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ในการน้ีมหาวิทยาลัยขอเสนอ  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา  เร่ือง  นโยบายการรับนิสิตพิการเข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ขอให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย พิจารณาร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เร่ือง นโยบายการรับนิสิตพิการเข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  แล้วน าเข้าคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการพิจารณาในคร้ังต่อไป 

 
วาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ 
 

          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังที่ ๗/๒๕๕๓  วันอังคารที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๖- 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๕  น. 
 

                           
  (นางสาวณัฐกานต์    ปัดเกษม)        (นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ) 

นักวิชาการศึกษา                   นักวิชาการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม                ผู้บันทึกการประชุม 
 

              
       (นายพิชิตร  มีพจนา)                           (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล) 

           ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


