
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ผศ.พัชนี  นนทศกัดิ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. ภญ.ศิริวดี  บุญมโหตม์   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์  สายฟ้า   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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 ๑๖. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. อาจารย์ปิยธิดา บุษดาค า   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๘. ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๙. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 ๓๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๓. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๔. นางสาวเสาวนีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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 ๓๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสต ิ   คณะสหเวชศาสตร ์
 ๒. ดร.จักรี  ไชยพินิจ    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 ๓. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การมอบนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา 

 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมการมอบนโยบายการ 
ปฏิรูปการศึกษาให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า ๖๐๐ คน โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์  
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์  เพราแก้ว  เลขานุการรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนได้มารับฟังสิ่งที่ 
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการทุกเรื่องในขณะนี้ เพราะนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน 
มหาวิทยาลัย สามารถชี้ทิศทางการท างาน และสามารถคุมกติกาการท างานในมหาวิทยาลัยได้ จึงคิดว่าน่าจะ 
เป็นประโยชน์ และเม่ือได้รับฟังแล้วจะช่วยให้ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องต่อนโยบาย 
ของรัฐบาล รวมทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐) ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เพ่ือน าเสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ 
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  ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกระทรวง 
ใหม่นั้น จะขอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปพิจารณาอย่างจริงจัง 
ว่าจ าเป็นจะต้องตั้งกระทรวงใหม่หรือไม่ แม้ท่ีผ่านมามีข้อเสนอหลายทางที่ขอแยกเป็นกระทรวงหรือทบวงการ 
อุดมศึกษา เช่น มติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ตกผลึก เพราะในส่วนของ 
กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องถามตัวเองก่อนว่า เมื่อแยกเป็นกระทรวงใหม่แล้ว จ าเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแล 
มหาวิทยาลัยตามที่เหมาะที่ควรอย่างไรบ้าง เพ่ือไม่ให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีอิสระมากจนส่งผลถึงปัญหา 
ธรรมาภิบาลที่เกิดข้ึน 
  โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงถึงนโยบายการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติและ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นปัญหาการศึกษาของไทย และ ๔ ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน คือ  
ด้านการบริหารงานบุคคล งบประมาณ ทรัพยากร/สิ่งอ านวยความสะดวก/เครื่องมือ และการบริหารจัดการ  
รวมทั้งนโยบายการด าเนินงานอุดมศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

  ด้วยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๒ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน และได้ออก 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซ่ึงผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้ลงนามเพ่ือประกาศใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๔ การปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการด้านก าลังคนของประเทศและสอดคล้องต่อสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจากเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA ไม่ได้ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต โดยให้สถาบันอุดมศึกษา 
สามารถก าหนดสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตได้ตามความเหมาะสม อีกท้ังเพ่ือใช้ในการวางกรอบก าลังคนด้วย 
ประธานจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าอาจมีการปรับแผนการผลิตบัณฑิตในบางสาขาวิชาเพ่ือให้เกิด 
ความเหมาะสมต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี 
 

   ตามท่ี ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี 
และมีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี จ านวน ๘ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 
  ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๓. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๔. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๕. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๖. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา 
  จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๗. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๘. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ 
  และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ฝ่ายเลขานุการจึงได้แจ้งเวียนไปทุกส่วนงานเพ่ือให้ส่วนงานพิจารณา ร่าง ประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี จ านวน ๘ ฉบับ ซึ่งจากผลการพิจารณามีส่วนงานที่ขอเสนอปรับแก้  
ร่าง ประกาศฯ ดังนี้ 
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 ๑. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 
  ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๓. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๔. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๕. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา 
  จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๖. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 จึงขอหารือคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการปรับแก้ ร่าง ประกาศฯ ดังกล่าว 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเสนอปรับแก้ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอปรับแก้ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี 

จ านวน ๖ ฉบับแล้ว มีมตใิห้คงเดิม 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปัจจุบัน   
 
 
 



-๗- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน  ๓๘ หน่วยกิต 
    - วิชาเฉพาะพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ๒๕ หน่วยกิต 
    - วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน ๑๓ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า   ๗๐ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๖๖ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้เพ่ิมข้อความ “…และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” หลังประกาศมหาวิทยาลัย 
  ทุกที่ที่มีการอ้างถึงในเล่มหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขระบบการศึกษาระยะที่ ๓ การศึกษาระดับคลินิก เพ่ือให้สอดคล้องต่อ 
   การจัดการเรียนการสอน 
  ๒. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ จ านวน ๒ รายวชิา 
   คือ รายวิชา ๕๗๘๔๐๑ รังสีวทิยาวินิจฉัย และรายวิชา ๕๙๒๕๐๑ จักษุวิทยา 
   เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชามีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนและ 
   การวัดผลประเมินผลสอดคล้องต่อการปฏิบัติจริง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
  ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๓) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับ 
มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือ 
โปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ 
นิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน 
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน 
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยขอให้เพ่ิมบทเฉพาะกาลว่าด้วยให้มีการเก็บข้อมูลผลการสอบ English  
Proficiency Test ตามข้อ ๓ (๑) และผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
ก่อนส าเร็จการศึกษา ตามข้อ ๓ (๒) เป็นระยะเวลา ๔-๕ ปี เพื่อศึกษาผลการพัฒนา 
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี 

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔ การขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ 
  เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๕ สาขาวิชา และเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซ่ึงได้ก าหนด 
เปิดรับนิสิตประเภท นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ มีระบบการจัดการศึกษา เป็นระบบทวิภาค และ 
จัดแผนการศึกษาให้ทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ แต่ละภาคการศึกษาเป็นแผนการศึกษาเดียวกัน  
ซึ่งมีก าหนดการเรียนการสอนในเวลาท างาน และอาจเรียนนอกเวลาท างานบางส่วนก็ได้ และสภาวิศวกร  
จะไม่อนุญาตให้จัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาเฉพาะสาขา อยู่ในแผน 
การศึกษาภาคฤดูร้อน นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอเสนอให้ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ (๒) ดังนี้ 
 จากเดิม 
 ข้อ ๘ ระบบการศึกษา 
  (๒) การศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา  
คือภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ตามล าดับ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ต่อวิธีการจัดการศึกษาในข้อ ๙ ก็ได้ 
 ขอเสนอแก้ไขเป็น 
 ข้อ ๘ ระบบการศึกษา 
  (๒) การศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา  
คือภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ตามล าดับ หรือจัดเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น  
๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น และภาคปลาย ตามล าดับ ส าหรับหลักสูตรที่มีข้อก าหนดโดยสภาวิชาชีพหรือ 
องค์การวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนดตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพหรือองค์การ 
วิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อวิธีการจัดการศึกษา 
ในข้อ ๙ ก็ได้  
 
 
 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ 
  เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษา 
ระดับปริญญาต รี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ปรับแก้เนื้อหา ข้อ ๘ (๒) เป็น “การศึกษา 

 ภาคพิเศษ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา คือภาคต้น ภาคปลาย และ 
 ภาคฤดูร้อน ตามล าดับ หรือจัดเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒  
 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น และภาคปลาย ตามล าดับ ส าหรับหลักสูตรที่มีข้อก าหนด 
 โดยสภาวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 
 ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ มหาวิทยาลัยอาจ 
 จัดการศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อวิธีการจัดการศึกษาในข้อ ๙ ก็ได้” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ คู่มือการเสนอหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น  เพื่อให้คู่มือ 
การเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีแนวทางสอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ประเทศ  
สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์และบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักการเขียนด้านการศึกษา 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ศ.นพ.สมพล  พงศ์ไทย) จึงได้ร่างคู่มือการเสนอหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ฝ่ายวิชาการ 
น าไปพิจารณาประกาศใช้เป็นแนวทางในการเสนอหลักสูตร ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอคู่มือการเสนอ 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
คู่มือการเสนอหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาคู่มือการเสนอหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบคู่มือการเสนอหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ 
ทุกส่วนงานน าคู่มือการเสนอหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวทิยาลัยบูรพา  
กลับไปพิจารณา และส่งข้อเสนอแนะมาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. เสนอสภาวิชาการเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 



-๑๑- 

 ๔.๖ โครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ขอเสนอโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ทั้งปริญญาตรีและ 
ปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการบูรณาการทางวิชาการภายใต้หลักสูตรระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโทอย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นการศึกษาโดยใช้หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับ 
ศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษ โดยคณะฯ อาจก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับปริญญาโท 
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว หรือให้ศึกษาในรายวิชาที่ทันสมัยกว่าที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น หรือสนับสนุนให้ 
ผู้เรียนได้ท าวิจัยเพื่อความลุ่มลึกทางวิชาการ ซึ่งโครงการนี้จัดท าขึ้นส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓  
ทีม่ีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท อีกเพียง ๑ ปี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ ข้อ ๔ ขอให้ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อ ๔.๒ เป็น “ได้ค่าระดับขั้น 
   เฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ ขึ้นไป” และให้เพิ่มคุณสมบัติ 
   ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตาม 
   ประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการรับนิสิตระดับปริญญาโท ต้องค านึงถึงสัดส่วน 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ต่อจ านวนนิสิต  
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ด้วย 
  ๑.๒ ข้อ ๗ เงื่อนไขการลงทะเบียน ข้อ ๗.๓ ขอให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิต 
   ระดับปริญญาโท ที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคเรียนให้ถูกต้อง 
   ทั้งนี้ในการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ให้พิจารณา 
   เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย 
  ๑.๓ ข้อ ๘ เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ขอให้ระบุแยกเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
   ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทให้ชัดเจน 
  ๑.๔ ขอให้ทบทวนปรับแผนการศึกษาระดับปริญญาโท โดยให้เปิดเฉพาะแผน ก  
   แบบ ก ๒ เท่านั้น 
  ๑.๕ ขอให้ระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
   ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๒- 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วนัอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
                  (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
         ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


