
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๘/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. อาจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๔. ดร.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๕. ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ดร.บุญรอด บุญเกิด    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. ดร.ศิริพรรณ บรรหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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 ๑๔. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร   กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๘. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๐. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๑. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๒. ดร.สุชนน ี  เมธิโยธิน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๓. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๔. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๕. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๖. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๗. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๙. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
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 ๓๐. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๓. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๓. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๔. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวกฤษณา กิมเล่งจิว   กองบริการการศึกษา 
 ๒. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ กรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 จากการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admissions) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาคณะอนุกรรมการได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนด
ตารางก าหนดกรอบเวลาของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ การขยายเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
  โดยการเทียบโอนความรู้ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และ 
  ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณา เรื่อง การขอขยายเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
โดยการเทยีบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
เพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบให้ขยายการเทียบโอน เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  
ที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๒.  ให้ผู้ประสงค์ตามข้อ ๑ ยื่นขอเทียบโอนตั้งแต่วันที่ ๑ กรกรฎาคม ถึง  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น  
 ในการนี้ ส านักงานเลขาธิการคุรสุภาได้จัดท าประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การ
ขยายระยะเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพ โดยการเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการ
รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือการประกอบวิชาชพีทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือน าไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและถือปฏิบัติ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลา ดังนั้น จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการคุรุสภา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
  และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ส่งหนังสือรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา  
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๑ คุณวุฒิ  
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
   จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบและปรับโครงสร้างของวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
  ล าดับที่ ๓ นางฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์ เปลี่ยนเป็น นางสาวบุษยสิทธิ์  พงษ์พิจิตร 
  ล าดับที่ ๕ นางกรรณิการ์  กุลเกียรติชัย เปลี่ยนเป็น นายสุทธินาถ  ชมเชย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๖- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาทันตสาธารณสขุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
      จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
   จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านลาออก และลา 
ไปศึกษาต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
  ล าดับที่ ๓  นางสาวอารีรัตน์  บากาสะแต  เปลี่ยนเป็น  นางหัทยา เพ็ชรเจริญ 
  ล าดับที่ ๔  นางสาวจารุณี  ทรัพย์ประเสริฐ  เปลี่ยนเป็น  ดร.ชรินทร์  เย็นใจ 
  ล าดับที่ ๖  นางสาวนารีรัตน์  ผุดผ่อง  เปลี่ยนเป็น  นางสาวณัฐพร  มีสุข
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
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 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
      จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ค าน าหน้าชื่อ  
      ตามตารางในข้อ ๕  และเอกสารแนบผลงานทางวิชาการ ให้สอดคล้องกัน 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ ฉบับ 

 

 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
  ๑. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ 
ปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน ระดับปริญญาตรี  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ 
  ปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน ระดับปริญญาตรี 
      พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยเพ่ิมข้อความ 
      ระหว่างข้อ ๓ และ ข้อ ๔ เกี่ยวกับการรับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ แล้วเสนอให้ 
      คณะกรรมการบริหารวิชาการเพ่ือทราบต่อไป 
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 ๒. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ 
  ปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๓.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมขอเปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เป็น วันอังคารที่  

๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 
 
 

                  
        (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
              นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
            ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                  
            (นายพิชิตร  มีพจนา)                (รศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา        ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


