
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่4/2554 
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้เข้าประชุม 
 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 2.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 3.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
4.  ศ.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
5.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6.  ผศ.ดร.ชล ี ไพบูลย์กิจกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
   7.  ผศ.ดร.รัชณีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
8.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
9.  รศ.ดร.สินธุช์ัย แก้วกิติชัย    กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 10. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 11. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 12. ดร. มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
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13. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   14. ผศ.ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข    (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

15. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

16. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

17. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  18. อาจารย์สมาน  สรรพศรี    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  19. ผศ.ดร.วิมลรัตน ์ จตุรานนท์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

20. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

21. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

22. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

23. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

24. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

25. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

26. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

27. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 28. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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 29. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ลาประชุม 
  1.  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  2.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  3.  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 2.  รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป   คณะพยาบาลศาสตร์ 

3.  ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์   คณะศึกษาศาสตร์ 
4.  พญ.รมร   แย้มประทุม  คณะแพทยศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เมื่อคราวประชุม  
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.2 มติกรรมการบริหารวิชาการ วาระเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

       ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้ท าหนังสือเวียนถึงคณะกรรมการบริหารวิชาการเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร การขอปิดหลักสูตร และการขอปิดหลักสูตรในหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง ไปแล้วนั้น 
ฝ่ายเลขานุการในฐานะหน่วยประสานงานขอแจ้งมติที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

       ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงส านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเพ่ือพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตร ฯ มีความก้าวล่วงหรือ
ซ้ าซ้อนกับสาขาวิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 หรือไม่นั้น 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่า  
       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีส่วนคาบเกี่ยวหรือก้าวล่วงสาขาต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
       2. กรณีหากมีการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่อาจมีการกระท าใด ๆ ต่อร่างกายมนุษย์ ต้องอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ในสาขานั้น ๆ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
       3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว จะไม่ถือว่าเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ก้าวล่วงวิชาชีพอ่ืน และไม่มีคุณสมบัติในการขอสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาใด ๆ  
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  
       ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ มีความเห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ไม่มีเนื้อหาวิชาที่คาบเกี่ยว
หรือก้าวล่วงในสาขาต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และการจัดการเรียน
การสอนก็จะต้องเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 

     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ดังนี้ 
      1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 สาขาวิชา ได้แก่  

    1.1  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ.2545 
    1.2  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ.2552 
    1.3  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ.2551 
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    1.4  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ.2545 
    1.5  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ.2545 
    1.6  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
    การจัดการสมรรถนะของมนุษย์  ฉบับปี พ.ศ.2552 
    1.7  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  ฉบับปี พ.ศ.2552 (หลักสูตรนานาชาติ) 
    1.8  หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต  ฉบับปี พ.ศ.2545 

      2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
      จ านวน  3 หน่วยสอน ได้แก่  
      2.1  หน่วยสอน ศูนย์อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
      2.1.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 
      2.1.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 
      2.2  หน่วยสอน ศูนย์ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ 
      2.2.1  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 
      2.3  หน่วยสอน ศูนยโ์รงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี จ านวน 1 สาขาวิชา ได้แก ่
      2.3.1  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ.2545 

ทั้งนี้ สภาวิชาการ ตามหนังสือที่ ศธ 6600/ว 2435 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  
และ ศธ 6602.5/ ว 1363  เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5 ไม่รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ส าหรับปีการศึกษา 2554 

 

      คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม มีมติในวาระการประชุมครั้งที่ 191 (3/2554)  
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไม่รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับ 
ปีการศึกษา 2554 และสภาเภสัชกรรมจะได้เชิญผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
สถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ในปีการศึกษา 2554 เพ่ือสร้างหลักประกันด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิต่อไป
ตามความเหมาะสม (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-6- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.6 สรุปจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

     กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้สรุปจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 

     1. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน 2 หลักสูตร (1 หน่วยสอน) 
     2. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร (2 หน่วยสอน)   
     3. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 6 หลักสูตร (3 หน่วยสอน) 
     4. คณะศึกษาศาสตร์   จ านวน 1 หลักสูตร (1 หน่วยสอน) 
     5. คณะสาธารณสุขศาสตร์  จ านวน 1 หลักสูตร (1 หน่วยสอน) 
     6. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  จ านวน 7 หลักสูตร (7 หน่วยสอน) 
     7. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  จ านวน 5 หลักสูตร (4 หน่วยสอน) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.7 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล) ลาออกจากต าแหน่ง 
   

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล) ไดล้าออกจากต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.8 ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์ และมหาวิทยาลัยเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก  

     ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง) แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบ เรื่อง การศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์ และมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย โดยท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี จากท่ีได้ไปศึกษาดูงาน พบว่า
มีสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการได้ หากส่วนงานใดมีความสนใจที่จะสร้างความ
ร่วมมือ ขอให้ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้ประสานงาน ติดต่อเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งสอง
แห่งมาร่วมวางแนวทางในการสร้างความร่วมมือต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.9 พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ณ วัดบางเป้ง 
 

       คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ โดยวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ท าบุญให้กับร่างอาจารย์ใหญ่  
10 ร่าง และวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบางเป้ง 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2554  
       วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงาน โดยให้ปรับแก้หน้า 41 ประเด็นเสนอ พิจารณา สาขาวิชา 
  การจัดการบริหารสังคม แก้เป็น “สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม”  
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วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
  
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2548 ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 5 ปี จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     99  หน่วยกิต 

-  วิชาแกน      6  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะด้าน   15  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป์  12  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก    47  หน่วยกิต 
-  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  19  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ 
     เสนอแนะดังนี้ 

   1.1 การก าหนดรหัสวิชา โดยเฉพาะรหัสสามตัวแรก ให้มีระบบการก าหนดรหัส 
        ที่ชัดเจน 
   1.2 หน้า 14 รายวิชา 605262 ประติมากรรม ขอให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยกับ 
        ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
   1.3 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
   1.4 โครงสร้างหลักสูตร วิชาเอกเลือก ให้เพ่ิมค าว่า "ไม่น้อยกว่า" 
   1.5 ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บ รายวิชา 602103 วาดเส้น 1  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้ 
เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 1 ปี ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา แต่ต้องปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   101  หน่วยกิต 

-  วิชาแกน      6  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะด้าน   12  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 83  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ 
     เสนอแนะดังนี้ 

   1.1 การก าหนดรหัสวิชา โดยเฉพาะรหัสสามตัวแรก ให้มีระบบการก าหนดรหัส 
        ที่ชัดเจน 
   1.2 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
   1.3 ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บ รายวิชา 602103 วาดเส้น 1  
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้
เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 ซึ่งใช้มา 2 ปี แต่ยังเป็นหลักสูตรที่เน้นเพียงศาสตร์ 
ทางด้านพืช และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมศาสตร์ทางเกษตร จึงมีการเพ่ิมกลุ่ม
วิชาด้านสัตวศาสตร์และ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในหลักสูตรด้วย ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการก าหนดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framwork for Higher Education, TQF: HEd) จึงต้อง 
มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   103  หน่วยกิต 

-  วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 27  หน่วยกิต 
-  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน   33  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 43  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 

2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.4 หลักสตูรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้เสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
หลักสูตรเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 4 ปี  ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   106  หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   60  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 46  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
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 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการเสนอแนะ 

   1.1 หน้า 15 รายวิชา 652412 การวินิจฉัยเบื้องต้นของศาสตร์การแพทย์แผนจีน  
        ชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ปรับตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิม์ใหญ่เป็น "Basic Diagnosis in 
         Traditional Chinese Medicine"  

   2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา 
การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2549  
และครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
เป็นสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   138  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก    85  หน่วยกิต 
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 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งพิเศษ/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 

2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา 
การสอนภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2549 และครบรอบ 
การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศเป็น 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เพ่ือให้มีความทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวง
ดังกล่าว เพื่อให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)  

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   137  หน่วยกิต 
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-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก   84  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งพิเศษ/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 

2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา 
การสอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2549  และครบรอบ 
การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศเป็น 
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น เพ่ือให้มีความทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวง
ดังกล่าว เพื่อให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)  
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   137  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก   84  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งพิเศษ/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 

2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.8 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา 
การสอนฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2549 และครบรอบการปรับปรุงในปี 
พ.ศ. 2553 จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ 
เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   138  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก   85  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งพิเศษ/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 

2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.9 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

     คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา 
การสอนชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2549 และครบรอบ 
การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชา 
การสอนชีววิทยา เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 



-17- 
 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   134  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก   81  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งพิเศษ/2554  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 

2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.10 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนเคมี 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา 
การสอนเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2549 และครบรอบการปรับปรุงในปี 
พ.ศ. 2553 จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาการสอนเคมี 
เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   131  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก   78  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งพิเศษ/2554  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนเคมี 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 

2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.11 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

       คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2549 และครบรอบ
การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 175 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   139  หน่วยกิต 

-  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า 53  หน่วยกิต 
-  วิชาเอก   86  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งพิเศษ/2554  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการ 

2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.12 การรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

       กองบริการการศึกษา ขอเสนอการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  
ประจ าปีการศึกษา 2555 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
         1. คอลัมน์ วอนมหาวิทยาลัยจัดสัมภาษณ์ตรงกันช่วยเด็ก สอบแอดมิชชั่น  
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554  

       2. แนวทางการจัดการระบบรับตรงร่วมกัน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1.  การเข้าร่วมรับตรงกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

2.  องค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง   
     มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2555   
     2.1  คะแนน  GPAX  (5  ภาคเรียน)   20% 
     2.2  คะแนน  GAT/PAT  และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ 

 ไม่เกิน  4  รายวิชา    80% 
     2.3  สัมภาษณ์     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
3.  ร่างปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ประจ าปีการศึกษา  2555 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. ไม่เข้าร่วมรับตรงกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2555 
2. เห็นชอบองค์ประกอบในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  
   และขอให้ปรับคะแนน GAT/PAT และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ เป็น ไม่เกิน 5 รายวิชา 
3. ปรับปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง  มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ประจ าปีการศึกษา  2555 

 
4.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาบริการ 

 

         ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี  2282/2553  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาบริการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาบริการ
ให้แก่คณะต่าง ๆ เกิดปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชา
แกนของหลักสูตรร่วม เช่น หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้มีการประชุมเมื่อ 
วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 และประธานได้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา ครั้งที่ 5/2554 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 แล้วนั้น ที่ประชุมมีมติ ให้น าข้อ 1.2 ค่าบ ารุง
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ข้อ 1.3. กรณีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล ส าหรับนิสิตเป็นรายหวั 300,000 บาท/คน/ปี  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณา ในการนี้ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

ข้อ 1.2 ค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
1.2.1  หลักสูตรปริญญาตรีรายวิชา 
         (1)  หักค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย ให้คณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด 60%  

ของค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย 
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         (2)  หักค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย ให้คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
40% ของค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย โดยแบ่งให้คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนตามสัดส่วนของ 
หน่วยกิตท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน 

1.2.2  หลักสูตรปริญญาตรีเหมาจ่าย  ให้เทียบกับค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย 
ของหลักสูตรปริญญาตรีรายวิชา 

         (1)  หักค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย ให้คณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด 60%  
ของค่าบ ารุงคณะ/ วิทยาลัย 

         (2)  หักค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย ให้คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
40% ของค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย โดยแบ่งให้คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนตามสัดส่วนของ 
หน่วยกิตท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 1.3.  กรณีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ส าหรับนิสิตเป็น
รายหัว 300,000 บาท/คน/ปี ให้ด าเนินการดังนี ้

1.3.1  รายวิชาบรรยายให้หัก 10% ของยอดเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ให้คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน โดยแบ่งให้คณะตามสัดส่วนของหน่วยกิตที่นิสิตลงทะเบียน 

1.3.2  รายวิชาปฏิบัติการให้หัก 20% ของยอดเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล ให้คณะ/วิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอน โดยแบ่งให้คณะ/วิทยาลัยตามสัดส่วนของหน่วยกิต 
ที่นิสิต ลงทะเบียน 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1.  ค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

2.  กรณีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ส าหรับนิสิตเป็นรายหัว  
    300,000 บาท/คน/ปี   

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. กรณคี่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรีรายวิชา และหลักสูตรปริญญาตรีเหมาจ่าย  

   ให้คณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด จัดสรรค่าบ ารุงคณะ/วิทยาลัย ให้คณะ/วิทยาลัยที ่ 
   จัดการเรียนการสอน (บริการ) โดยจัดสรรค่าบ ารุงให้ตามต้นทุนการผลิตในรายวิชานั้น  
   ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนค านวณต้นทุนการผลิตในรายวิชานั้น  
   แจ้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) เพ่ือจะได้เสนอ 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป 
2. กรณีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ส าหรับนิสิตเป็นรายหัว  
   300,000 บาท/คน/ปี มอบให้คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ไปปรึกษาหารือร่วมกัน แล้วน าเสนอคณะกรรมการ 
   บริหารวิชาการในครั้งต่อไป 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 5/2554 
 

       ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 5/2554 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
 

     
      (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางสาวฐิติพร  จิตตวฒันะ) 

             นักวิชาการศึกษา         นักวิชาการศึกษา 

            ผู้บันทึกการประชุม        ผู้บันทึกการประชุม 
 

         
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)                    (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน            ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

                
   (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล)          (รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม) 

      ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


