
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๓ 
วันอังคารท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.  

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

 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๔.  อาจารย์นฤมล ชูชินปราการ   (แทน) กรรมการ 

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

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
   ๖.  อาจารย์สหรัฐ  ธีระคัมพร   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๗.  รศ.ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๘.  อาจารย์ณัฐพล อันนานนท์   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๙.  อาจารย์ดุษฎี  สุริยพรรณพงศ์   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. ผศ.ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว   กรรมการ 

 คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตรโต๊ะวิเศษกุล  (แทน) กรรมการ 

  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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๑๓. ดร.มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

๑๔. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๕. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๑๖. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๗. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

๑๘. อาจารย์พิสิษฐ์ บึงบัว    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๙. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๐. อาจารย์สมาน สรรพศรี   กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๒๑. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๒๒. ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๓. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๔. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

๒๕. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

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

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

๒๘. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
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๒๙. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 ๓๐. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ลาประชุม 
  ๑. อธิการบดี 
 ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร 
 ๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ดร.สมบัติ  ธ ารงสินถาวร   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
วาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๕) 
         พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

         ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ส่งประกาศเร่ือง  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดชื่อปริญญา  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  นั้น   

      บัดนี้  ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ได้ด าเนินการประกาศเร่ืองดังกล่าวใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๗๒  ง  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
แล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 



 
 

-๔- 

  ๑.๒  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
          ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ก าหนดให้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น  ในการน้ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  แจ้งให้ทราบว่า
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
กรรมการพิจารณาหลักสูตร  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)   
โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีจ านวนอย่างน้อย  ๕  คน  ซึ่งประกอบด้วย 

          ๑.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย      ๒   คน  
          ๒.  ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย  ๒  คน 
          ๓.  สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) อย่างน้อย        ๑    คน 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
          สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 

         ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
๒๕๕๒  ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไป
พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ  ในแต่ละระดับคุณวุฒิ  เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิต 
ในสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับบัณฑิต 
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ  ที่ดีทั้งในและต่างประเทศ 

        บัดนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ในการน้ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอส่งประกาศดังกล่าว  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

-๕- 

วาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๗/ ๒๕๕๓  
           วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 

         ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   
คร้ังที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 

๓.๑  ขอเป็นสถาบันสมทบในการเปิดหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับปริญญาตรี 
        กับมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

          ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเร่ือง  ขอเป็นสถาบันสมทบในการเปิด
หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
คร้ังที่  ๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  ๑.  ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับปริญญาตรี  และ  ๒.  ข้อมูลเกี่ยวกับความทับซ้อนในเร่ืองบทบาท 
ของแต่ละวิชาชีพในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ความทราบแล้วนั้น  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้น าเร่ืองเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  คร้ังที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓   
ที่ประชุมมีมติ  ไม่ขอรับการเป็นสถาบันสมทบในการเปิดหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับปริญญาตรีกับ 
คณะธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เน่ืองจากหลักสูตรดังกล่าวไม่ตรงกับหลักสูตรของ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีอยู่  และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอแนะให้คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  

๑.  เห็นชอบรับหลักสูตรสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน  เป็นหลักสูตรในสถาบันสมทบของ 
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒.  มอบคณะสหเวชศาสตร์เป็นเจ้าภาพ  และประสานงานกับสภาวิชาชีพ 



 
 

-๖- 

๓.๒  รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา ๒๕๐๑๐๙ อาเซียนศึกษา (Asean Studies) 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอเร่ือง  รายวิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รายวิชา  ๒๕๐๑๐๙  อาเซียนศึกษา  (Asean Studies)  ๒(๒-๐-๔)  ส าหรับการด าเนินการเปิดรายวิชาดังกล่าว 
ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  นั้น  ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีความพร้อม  ส าหรับนิสิต  จ านวน  ๖๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในหลักการ  และขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดท า  

Curriculum Mapping  ด้วย 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
        ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  คือ ตามที่ภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล  ได้ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษาและปริญญาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒  นั้น  สภาวิศวกรได้แจ้งขอให้ภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกลแก้ไขเน้ือหาของวิชา  ๕๓๕๔๕๕  กังหันก๊าช  Gas Turbines  โดยขอให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการท างาน  การวิเคราะห์  Compressor  ห้องเผาไหม้  และ  Turbine 
          ดังนั้น  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จึงได้ด าเนินการแก้ไขเน้ือหาของรายวิชาดังกล่าว  
ตามค าแนะน าของสภาวิศวกร  เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองปริญญาในหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษา 

        สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
       แก้ไขค าอธิบายรายวิชา  

          ๕๓๕๔๕๕ กังหันก๊าซ      ๓(๓-๐-๖) 
     Gas Turbines 
          เดิม  หลักการและสมรรถนะของเคร่ืองต้นก าลังกังหันก๊าซ  ส าหรับการผลิต
กระแสไฟฟ้า  และเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน  การระบายความร้อนของกังหันก๊าซ  วัสดุส าหรับกังหันก๊าซ  
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกังหันก๊าซ 



 
 

-๗- 

       แก้ไขเป็น หลักการและสมรรถนะของเคร่ืองต้นก าลังกังหันก๊าซ  ส าหรับการผลิต
กระแสไฟฟ้า  และเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน  ทฤษฎีการท างาน  การวิเคราะห์คอมเพรสเซอร์   
ห้องเผาไหม้  และกังหัน  การระบายความร้อนของกังหันก๊าซ  วัสดุส าหรับกังหันก๊าซ  ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับกังหันก๊าซ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  คือ  การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้  เพื่อปรับปรุงรายวิชาและ
เน้ือหาต่าง ๆ  ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  และหมวดรายวิชาเฉพาะด้าน  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทาง
เทคโลยีปัจจุบัน  ให้เป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน  และให้สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๒๓  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        ๓๐  หน่วยกิต 

(๑)  กลุ่มวิชาภาษา    ๑๒  หน่วยกิต 
(๒) วิชามนุษยศาสตร์       ๓  หน่วยกิต 
(๓)  วิชาสังคมศาสตร์       ๓  หน่วยกิต 
(๔)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๔  หน่วยกิต 
(๕)  วิชาคอมพิวเตอร์       ๓  หน่วยกิต 
(๖)  กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)  ๕  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ         ๘๗  หน่วยกิต 
(๑)  กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๘  หน่วยกิต 
(๒) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   ๔๘  หน่วยกิต 
(๓)  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    ๒๑  หน่วยกิต 

หมวดเลือกเสรี          ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



 
 

-๘- 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  

๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ   
     เสนอแนะ  ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้จัดท าค าสั่งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
             ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว 
๒.  น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

           คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  คือ  หลักสูตรนี้ 
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๔  ปีแล้ว  ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้  อีกทั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาการจัดการก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาฉพาะ         ๙๔  หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  ๓๓  หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 
- วิชาประสบการณ์วิชาชีพ          ๗  หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก             ๙  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



 
 

-๙- 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๙  มกราคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  

๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวปรับแก้ตามที่  
     คณะกรรมการ ฯเสนอแนะ  ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้จัดท าค าสั่งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
             ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว 
๒. น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

          คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การตลาด  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  ดังนี้หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปี
การศึกษา  ๒๕๔๙  ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา  ๔  ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี
การจัดท าต้นแบบหลักสูตรด้านการตลาด  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ยิ่งกว่านั้นก็เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาการตลาดก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาฉพาะ         ๙๔  หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  ๓๓  หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก          ๑๕  หน่วยกิต 
- วิชาประสบการณ์วิชาชีพ          ๗  หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก             ๙  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



 
 

-๑๐- 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๙  มกราคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  

๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้จัดท าค าสั่งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
             ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว 
      ๑.๒ มอบให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวหารือกับคณะโลจิสติกส์ 
              ในรายวิชาที่ซ้ าซ้อนกัน 
๒.  น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๕  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

         วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โดยมีจ านวนรับ  ๒๕  คน 

         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม่   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
           ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพื้นฐานทางด้านปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
เน้นการจัดการสาธารณะ 
           ๒.  ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการสาธารณะ 
อย่างเป็นระบบ  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
           ๓.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการและกลยุทธ์ทางด้าน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการสาธารณะได้อย่างถูกต้องแบบสากล 
           ๔.  ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวางแผนทางด้านการจัดการสาธารณะ 
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างถูกต้อง  ตามหลักวิชาการ 



 
 

-๑๑- 

           ๕.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า  วิจัยอย่างเป็นระบบ  เข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยให้ตระหนักว่าวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้อง
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะ 
           ๖.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติในวิชาชีพทางด้านการจัดการ
สาธารณะ  เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักเสียสละต่อบุคคล  สังคม  และประเทศชาติ 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ ๑.๑  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต 
   ๑)  วิชาศึกษาเพิ่มเติม (ไม่บังคับ) 
   ๒)  วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
   ๓)  วิทยานิพนธ์   ๔๘  หน่วยกิต  
 แบบ ๒.๑  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๕๑  หน่วยกิต 
   ๑)  วิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒)  วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
   ๓)  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
   ๔)  วิทยานิพนธ์   ๓๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  

๑.  เห็นชอบในหลักการ  ขอให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ 
     เสนอแนะ  ดังนี้ 
      ๑.๑  ขอให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา  แบบศึกษาบางเวลา   
              ในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ 
              ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
๒.  น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 



 
 

-๑๒- 

๔.๖  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
        การจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

        วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญา
เอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
โดยขอเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  แบบ ๑.๑  
จ านวน  ๑๐  คน  แบบ ๒.๑  จ านวน  ๑๕  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

         ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒.  น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๗  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  

   

        วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๑  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
ตามหนังสือเลขที่ ศธ. ๖๖๒๗.๑/ว ๒๙๔๘  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๓   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒.  น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 



 
 

-๑๓- 

๔.๘  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  
         ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

         วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรนานาชาติ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  คือ  เน่ืองจากได้พิมพ์
ข้อความรายวิชาวิชา  ๔๕๓๕๐๒  การบัญชีภาษีอากร  ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยชื่อที่ถูกต้องคือ   
การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย  (Contemporary Tax Accounting)  จึงขอแจ้งมาเพื่อด าเนินการแก้ไขชื่อวิชาใน
หลักสูตรให้มีความถูกต้อง  ส่วนค าอธิบายรายวิชานั้นไม่แก้ไขเน่ืองจากเป็นค าอธิบายรายวิชา  ๔๕๓๕๐๒  
การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย  (Contemporary Tax Accounting)  ถูกต้องแล้ว 

        สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
        เปลี่ยนชื่อวิชา 
        เดิม  ๔๕๓๕๐๒  การบัญชีภาษีอากร    ๓(๓-๐-๖) 

(Tax Accounting) 
        แก้ไขเป็น  ๔๕๓๕๐๒  การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย  ๓(๓-๐-๖) 

(Contemporary Tax Accounting) 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
ตามหนังสือเลขที่ ศธ.๐๕๒๘.๑๗/ ว ๓๙๓๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒   

 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒.  น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๙  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
         การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

          วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยมีเหตุผลการ
ปรับปรุงแก้ไข  คือ  ต้องการเปลี่ยนรหัสวิชา  ๔๕๔๕๐๐  การอ่านระดับสูง  (Advanced Reading)  และ  
๔๕๔๖๐๐    การเขียนระดับสูง (Advanced Writing)  ที่วิทยาลัยฯ  ก าหนดเป็นรายวิชาบังคับ  



 
 

-๑๔- 

(ไม่นับหน่วยกิต)  เป็นรหัสวิชา  ๔๕๔๕๑๑  การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)  และ ๔๕๔๖๑๑   การ
เขียนระดับสูง  (Advanced Writing)  เพื่อให้มีความแตกต่างระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทของวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์  ที่ก าหนดไว้  ๒  หน่วยกิต  และหลักสูตรระดับปริญญาเอกของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ที่
ก าหนดไว้  ๓  หน่วยกิต  ซึ่งถ้าก าหนดใช้รหัสวิชาเดียวกันเมื่อท าการลงทะเบียนเรียนให้นิสิตแล้ว  จะไม่
สามารถแยกแยะจ านวนหน่วยกิตของทั้ง  ๒  วิชาได้  ว่าเป็นรหัสวิชาของระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

        สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
       เปลี่ยนรหัสวิชา  จ านวน  ๒  รายวิชา  ดังนี้ 
      ๑.  เดิม        ๔๕๔๕๐๐ การอ่านระดับสูง   ๓(๓-๐-๖) 

      Advanced  Reading 
       แก้ไขเป็น        ๔๕๔๕๑๑ การอ่านระดับสูง   ๓(๓-๐-๖) 

      Advanced  Reading 
 

      ๒.  เดิม        ๔๕๔๖๐๐   การเขียนระดับสูง  ๓(๓-๐-๖) 
      Advanced Writing 

      แก้ไขเป็น        ๔๕๔๖๑๑ การเขียนระดับสูง   ๓(๓-๐-๖) 
Advanced Writing 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   

ตามหนังสือเลขที่ ศธ. ๖๖๒๗.๑/ว ๒๙๔๘  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
    

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒.  น าเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๕- 

๔.๑๐  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
 

            ด้วยมหาวิทยาลัย  เห็นสมควรให้มีการจัดท า  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  ดังนี้ 
            เอกสารหมายเลข  ๑  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  เกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
            เอกสารหมายเลข  ๒  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การให้ทุน
ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ ๒๕๕๓ 
            เอกสารหมายเลข  ๓  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจ่ายทุน
ช่วยสอน  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ . ๒๕๕๓ 
            เอกสารหมายเลข  ๔  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมการวิจัยของ  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
            เอกสารหมายเลข  ๕  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  แนวปฏิบัติการสอบวัด
คุณสมบัติของนิสิต  หลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
            เอกสารหมายเลข  ๖  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  แนวปฏิบัติการสอบประมวล
ความรู้ส าหรับนิสิต หลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษาซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ   เห็นควรจัดตั้งคณะกรรมการ  ร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา   

เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และมอบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นประธาน 

 
วาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ  
 
  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ 
 

          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังที่ ๙/๒๕๕๓  วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๓   เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคารภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 



 
 

-๑๖- 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   

คร้ังที่ ๙/๒๕๕๓  เป็น  วันอังคารท่ี  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๐  น. 
 

                  
      (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)              (นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ)  

                            นักวิชาการศึกษา                                    นักวิชาการศึกษา 

            ผู้บันทึกการประชุม                      ผู้บันทึกการประชุม 
 

          
      (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   

       หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน   

          ผู้บันทึกการประชุม    
 

                 
                     (นายพิชิตร  มีพจนา)     (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล) 
            ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา          รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


