
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่2/2555 
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  2.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  3.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 4.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

5.  นพ.วิชาญ   เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

6.  ดร.ไพทูล   แก้วหอม   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

8.  ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

9.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

 10. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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 11. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 12. ดร.สกฤต ิ อิสริยานนท์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 13. ดร.คนึงนิจ  กุโบลา    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   14. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   15. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   16. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

17. อาจารย์พิสิษฐ์ บึงบัว    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

18. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

19. ผศ.ผกามาศ  สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  20. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

21. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

22. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

23. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 

คณบดีคณะอัญมณี 

24. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
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25. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

26. ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช    กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

27. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

28. ผศ.ดร.อานนท์ ไชยสุริยา   (แทน) กรรมการ 

(แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  29. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

30. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

31. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 32. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 33. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

  2.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
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วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2555  
เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 แนวปฏิบัติในการเสนอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่ง 
     ศาสตราจารย์พิเศษ 

 

      ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการโครงการจัดท าท าเนียบ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า
ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติโดยออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน และผู้ที่จะข้าสู่ต าแหน่งวิชาการในอนาคตในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งและด ารงต าแหน่งทางวิชาการแก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะศูนย์กลางข้อมูลแห่งชาติ (National Reference) โดยสามารถสืบค้นระบบฐานข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็วถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (High Efficiency) นั้น 
       เนื่องจากในการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาจะต้องน าส่งแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
มาประกอบการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
เสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงรายชื่อข้อมูลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 
เข้าสู่ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ พร้อมแนบไฟล์ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ผ่านระบบท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th) โดยไม่
ต้องน าเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการอีกต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

http://www.nap.mua.go.th/
http://www.nap.mua.go.th/
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1.3 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

      มหาวิทยาลัยบูรพาได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวง
ยุติธรรม โดยท าความตกลงร่วมมือกันในด้านวิชาการ และทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ ภายใต้ขอบเขต 
ข้อตกลง และหลักการของความร่วมมือ ดังนี้ 

     1.  ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.1  ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา  

การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            1.2  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ 
            1.3  การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
            1.4  การสนับสนุนทุนการศึกษา งานวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ 

     2.  ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และประสาน 
ประโยชน์ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละฝ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
       3.  ในการด าเนินงานตามความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาเพื่อก าหนด
รายละเอียด และขั้นตอนการด าเนินงานเป็นรายกรณี ในรูปแบบของคณะกรรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น และติดตามผลการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตของหลักการในบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้ 
       4.  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ลงนาม และ
สามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแสดงเจตนายกเลิกเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงนี้กระท าได้โดยความยินยอมจากหน่วยงานทั้งสองฝ่าย 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
     ณ วิทยาเขตสระแก้ว  
 

      คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์แจ้งว่า ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555   
คณะฯ จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ภาคพิเศษ)  
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ของภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5 สรุปหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

     ฝ่ายวชิาการขอเสนอ ข้อมูลหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
     1.  สรุปจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา  

จ านวน 8 คณะ 16 หน่วยสอน 22 หลักสูตร (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) เอกสารแนบหมายเลข 1 
     2.  สรุปจ านวนการขอปิดหลักสูตรที่เปิดสอนหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา 

จ านวน 7 คณะ 16 หน่วยสอน 24 หลักสูตร (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) เอกสารแนบหมายเลข 2  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.6 จ านวนนิสิตใหม่ที่รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและสละสิทธิ์ ระดับปริญญาตรี ปกติ  
     ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 
 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล)  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับจ านวนนิสิตใหม่ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสละสิทธิ์ ระดับปริญญาตรี ปกติ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ปรับชื่อหลักสูตร ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปรับเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
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วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2555 
      วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2555 วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี- 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  

      คณะสหเวชศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
ทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดวิชาการและตลาดแรงงาน นิสิตที่ส าเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     95  หน่วยกิต 

  -  วิชาแกน    17  หน่วยกิต 
  -  วิชาเฉพาะด้าน   16  หน่วยกิต 
  -  วิชาเอก    62  หน่วยกิต 
  - วิชาเอกบังคับ  47  หน่วยกิต 
  - วิชาเอกเลือก  15  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
29 กันยายน 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.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
     1.1 เล่มหลักสูตร หน้า 1 ข้อ 5.2 ขอให้เพ่ิมภาษาที่ใช้ 
     1.2 เล่มหลักสูตร หน้า 1 ข้อ 5.3 ขอให้ตัดค าว่า “เป็นอย่างดี” ออก  

         โดยปรับข้อความเป็น “รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทย” 
    1.4 มคอ.02 หน้า 2 ข้อ 7.3 ขอให้ปรับเป็น รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.2 องค์ประกอบค่าน้ าหนักและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
     ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2555 

  

     ตามท่ีกองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเก่ียวกับการคัดเลือก 
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2555 นั้น  

     กองบริการการศึกษาจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังต่อไปนี้ 
      องค์ประกอบค่าน้ าหนักในการคัดเลือกฯ 

     การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  ครั้งที่  1 
       1)  GPAX  (6 ภาคเรียน)   ร้อยละ  20% 
       2)  GPA  กลุ่มสาระ    ร้อยละ  80% 
       3)  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 

     การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  ครั้งที่  2 
       1)  GPAX  (6 ภาคเรียน)   ร้อยละ  20% 
       2)  คะแนน O-Net    ร้อยละ  80% 
       3)  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ผ่าน/ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ ประกาศผลสอบ  O-Net   วนัที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 

  ปฏิทินการคัดเลือก (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

1.  องค์ประกอบค่าน้ าหนักในการคัดเลือกฯ 
2.  ปฏิทินการคัดเลือกฯ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 3/2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 3/2555 วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

                  
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

        
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


