
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่10/2555 
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  2.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 3.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

   4.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 

   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

5.  ผศ.ดร.ชล ี ไพบูลย์กิจกุล   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

   6.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

7.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

8.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

 9.  อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 10. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 11. ดร.สกฤต ิ อิสริยานนท์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

   12. ดร.มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 

คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

   13. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   14. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   15. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   16. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

17. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

18. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  19. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

20. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

21. อาจารย์ธวัชชัย ตุลาพรชัย   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะอัญมณี 

22. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

23. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

24. นายไพรินทร์  ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
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25. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  26. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 

 ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  27. ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  28. นายพิชิตร  มีพจนา    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

  29. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 รักษาการแทนผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

30. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 31. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 32. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร) 

  2.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  3.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
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วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 9/2555 
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ 
     ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
     (ฉบับท่ี 6) และ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2555 
 

        ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี 
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 ส าหรับข้าราชการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 9/2555 
      วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 9/2555 วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 

 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
     ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 

       คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เนื่องจากจ านวน
ชั่วโมงเรียนในหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 รายวิชา 886301 ฐานข้อมูล ในเล่มหลักสูตร มคอ. 2 มีการระบุจ านวนชั่วโมงของการเรียนไว้ 
ไม่ตรงกัน โดยบางแห่งก าหนดไว้เป็น 3(3-0-6) แต่บางแห่งเป็น 3(2-2-5) จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องคือ 3(3-0-6) 
       สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

จากเดิม  รายวิชา 886301   ฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
      Databases 
เปลี่ยนเป็น  886301   ฐานข้อมูล    3(3-0-6) 
      Databases 

       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่  
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
4.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2549 

 

       คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต            
ฉบับปี พ.ศ. 2549 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เพ่ิมรายวิชาเลือกในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอน มีความจ าเป็นต้องเสริมประสบการณ์
ทางคลินิกท้ังในและนอกสถาบันประกอบ 
       สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

     เพ่ิมรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 4 วิชา ดังนี ้
     1.  รายวิชา  598601 ประสบการณ์ทางคลินิก 1  1(0-3-1) 

Clinical Experience I 
ศึกษา ค้นคว้าหรือปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ หรือเจตคติ 

ในการที่จะเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
   Research work or clinical training to develop knowledge, skill, 
attitude in medical professionalism, medical ethics  

     2.  รายวิชา  598602 ประสบการณ์ทางคลินิก 2  2(0-6-2)   
Clinical Experience II   

การปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องในสถานพยาบาล  หรือสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
จริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical training or field work in any subject of medicine and 
Related disciplines in health care center or other institution, either domestic or abroad; 
patient safety; medical ethics  

     3.  รายวิชา  598603 ประสบการณ์ทางคลินิก 3    3(0-9-3)   
Clinical Experience III    

การปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องในสถานพยาบาล  หรือสถาบันอื่นรวมไปถึงการปฏิบัติงานในชุมชน ความปลอดภัย
ของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical training or field work in any subject of medicine and 
related disciplinein health care center, other institutions, or community works; patient 
safety; medical ethics 

     4.  รายวิชา  598604 ประสบการณ์ทางคลินิก 4    4(0-12-4)   
Clinical Experience IV    

ศึกษา  ดูงาน  ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก  เพื่อเพ่ิมพูน  ความรู้  ทักษะหรือเจตคติ  
ในการที่จะเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

Clinical training or study visit abroad to develop knowledge, 
skill, and attitude in medical professionalism, medical ethics 
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       ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2549 แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2549 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้  
    1.1  ขอให้แก้ไขค าผิดของค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 598602  
          ประสบการณ์ทางคลินิก 2 และรายวิชา 598603 ประสบการณ์ทางคลินิก 3 
    1.2  ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย รายวิชา 598604 ประสบการณ์ทางคลินิก 4 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.3 ร่าง ระเบียบการโอนย้ายเข้าคณะ ฯ จ านวน 3 คณะ ฯ 

 

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2555 
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะต่าง ๆ เพื่อรองรับนิสิตที่จะย้ายคณะในปีการศึกษา 2556 
ตามข้อ 25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2555 
ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ซึ่งมีคณะได้จัดส่งร่าง ระเบียบการโอนย้าย 
เข้าคณะ ฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา จ านวน 3 คณะ ฯ ดังนี้ 

      1.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
ตามหนังสือเวียน เลขที่ ศธ 6617/ว.0373 ลงวันอังคารที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว) 

      2.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว)  

      3.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/2555 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว) 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ระเบียบการโอนย้ายเข้าคณะ ฯ จ านวน 3 คณะ ฯ ดังนี้ 
1.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2555 
2.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2555 
3.  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. 2555 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1.  เห็นชอบ ร่าง ระเบียบการโอนย้ายเข้าคณะ ฯ ทั้ง 3 คณะ ฯ  

     โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 
    1.1  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
          ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2555 
          ข้อ 4.1 ขอให้ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 28 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 
2.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 
4.4 การก าหนดผู้ช่วยคุมสอบ 
 

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 0418/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง พ .ศ. 2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
ได้ก าหนด หมายเหตุ ข้อ 8 (หน้า 5) ผู้ช่วยคุมสอบ หมายถึง อาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้
มีรายชื่อในตารางสอน/สอบ (ตามเอกสารที่แนบ) 
       จากหมายเหตุในข้อ 8 ท าให้สถาบันภาษาไม่สามารถหาผู้ช่วยคุมสอบได้ เนื่องจาก
ต้องสอบนิสิตพร้อมกันเป็นจ านวนมาก จึงขอแก้ไขหมายเหตุในข้อ 8 เป็น ผู้ช่วยคุมสอบ หมายถึง 
อาจารย์หรือผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการผู้มีวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีรายช่ือในตารางสอน/
สอบ หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาปรับแก้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าตอบแทนการสอน  

และสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง พ.ศ. 2555 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในการปรับแก้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าตอบแทนการสอน  
       และสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง พ.ศ. 2555 
  2.  มอบฝ่ายวิชาการด าเนินการประสานงานในการปรับแก้ต่อไป 
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4.5 ปัญหาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 

        ตามท่ีได้มีนิสิตเสนอให้มีการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมนั้น ฝ่ายวิชาการ
ขอให้ส่วนงานให้ข้อมูลกับนิสิตในสังกัดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
เนื่องจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือต่างประเทศ 

     ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ได้ให้ความหมายของหมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  
ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ให้ข้อมูลนิสิตในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ขอให้ส ารวจแต่ละคณะ ฯ / วิทยาลัย ว่าสามารถเปิดรายวิชาเลือกเสรี 
     และรับนิสิตได้จ านวนเท่าไรในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อจัดสรรให้นิสิต 
     ลงทะเบียนเรียน 
2.  ขอให้ส ารวจความต้องการของนิสิตในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี 
     โดยดูจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีในระบบทะเบียนที่มีอยู่ 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 11/2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 11/2555 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ประธานขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 11/2555 
  เป็น วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903  

ชั้น 9 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
 

          
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


