รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.เนตรดาว
ชัยเขต
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์
(แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
อาจารย์ไกรยศ แซ่ลิ้ม
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ผศ.พรชัย
จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล
(แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.ปริญ
หล่อพิทยากร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ดร.ชัยณรงค์
ศรีมันตะ
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ดร.อรุณี
แสงวารีทิพย์
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

(แทน) ประธานกรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๕. ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๖. ดร.วชิราภรณ์
ศรีพุทธ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๑๗. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๘. ผศ.ดร.ณยศ
คุรุกิจโกศล
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๐. ผศ.ดร.เชษฐ์
ศิริสวัสดิ์
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๒๑. ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๒. ดร.ปาจรีย์
อับดุลลากาซิม
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๓. ดร.นันทรัตน์
บุนนาค
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะอัญมณี
๒๔. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๕. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๒๖. ดร.ปิยะทิพย์
ประดุจพรม
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๗. อาจารย์ศุภฤทัย อิฐงาม
(แทน) กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๘. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๙. อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
(แทน) กรรมการ
(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว

-๓๓๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๓๑. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๓๒. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๓๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๓๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๓๕. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ การดาเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการพัฒนารายวิชา MOOC
ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด

ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอให้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแม่ข่าย ดาเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายเพื่อพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด นั้น ในระยะที่ ๓ ของการดาเนินการสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาสนับสนุนให้พัฒนารายวิชา MOOC จานวน ๑ วิชา ๑๒ ชั่วโมงการเรียนรู้

-๔คือรายวิชา การคิดเชิงระบบ มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาได้เล็งเห็นแล้วว่าการดาเนินการ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพามีความพร้อมที่จะเป็นแม่ข่ายเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดให้กับสถาบันต่างๆ ในเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกได้ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้พิจารณาจัดตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการพัฒนารายวิชา MOOC
ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด โดยขอให้ส่วนงานที่มีความพร้อม
และมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว แจ้งรายชื่อให้กับกองบริการการศึกษาทราบ
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบให้กองบริการการศึกษาสอบถามไปยังส่วนงาน
และให้แจ้งรายชื่อมาที่กองบริการการศึกษา เพื่อดาเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

-๕๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการจัดการพาณิชยนาวี
เพื่อสนองความต้องการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ เน้นพาณิชยนาวีต่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๒. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านพาณิชยนาวี ตลอดจน
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการแก้ไขปัญหา
๓. ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มีความใฝ่รู้ มีความรักในองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน และ
มีความรับผิดชอบสูงต่อองค์กร
๔. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัล มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้มาติดต่อ
กับองค์กร
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๘๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๑๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๖๑ หน่วยกิต
๑) วิชาเฉพาะด้าน
๖ หน่วยกิต
๒) วิชาบังคับ
๔๐ หน่วยกิต
๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
ผลการพิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
เห็นชอบ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
โดยให้เพิ่มชั่วโมงภาคปฏิบัติ
๑.๓ ขอให้พิจารณาปรับหมวดที่ ๔ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๖๔.๒

การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จานวน ๑๑๐ คน

คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จานวน ๑๑๐ คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิตที่จะ
รับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จานวน ๑๑๐ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จานวน ๑๑๐ คน
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๕ จาก Ms.Sakurai Kana

-๗เป็น นางธัญญารัตน์ สงวนศรี เนื่องจาก Ms.Sakurai Kana อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ขอยุติสัญญาจ้าง
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และนางธัญญารัตน์ สงวนศรี รายงานตัวกลับเข้าประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
ผลการพิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
เห็นชอบ
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒ จาก นางสาวพิศมัย
เสรีขจรกิจเจริญ เป็น นางสาวอิงฟ้า สุนทราวิรัตน์ เนื่องจาก นางสาวพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ เกษียณอายุราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

-๘คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๑๖ นายประสาร อินทเจริญ เพื่อให้
การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ซึ่งนายประสาร อินทเจริญ ได้รายงานตัวกลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
ผลการพิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
เห็นชอบ
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

-๙ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๒ จาก นายณรงค์ อึ้งกิมบ้วน เป็น นายนิวร ศรีคุณ เนื่องจาก นายณรงค์
อึ้งกิมบ้วน ขอออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

- ๑๐ ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับ ๑ จาก นายมานพ แจ่มกระจ่าง
เป็น นายแดน ทองอินทร เนื่องจาก นายมานพ แจ่มกระจ่าง หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากวิธีการตรวจหาโปรตีนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน
มีความสาคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอย่างมาก แต่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- ๑๑ สาขาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเรียนการสอนเรื่องการตรวจหาโปรตีนด้วยวิธี
ทางภูมิคุ้มกัน เป็นเพียงหัวข้อของรายวิชา ๖๘๔๓๙๕๕๙ วิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีจานวนชั่วโมงไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับเนื้อหาและความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยโปรตีนในปัจจุบัน จึงขอเพิ่มรายวิชา ๖๘๔๓๙๘๕๙
การตรวจหาโปรตีนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน จึงขอเพิ่มรายวิชาเอกเลือก ๑ รายวิชา คือ
๖๘๔๓๙๘๕๙ การตรวจหาโปรตีนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน ๓(๑-๖-๒)
Protein Immunodetection
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๙ การแจ้งผลการตรวจร่างกายนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในคณะพยาบาลศาสตร์

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการแจ้งผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกนิสิตใหม่ปี ๒๕๖๑
(ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๗.๐๗/ว ๐๐๒๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งผลการตรวจทรวงเอกนิสิต
ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น พบว่า นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
ผลเอกซเรย์ทรวงอกผิดปกติ จานวน ๕ ราย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอรายงานผลการตรวจเอกซเรย์
ทรวงอกผิดปกติ และขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ ดาเนินการแจ้งนิสิตทราบเพื่อให้นิสิตติดต่อแผนกเวชศาสตร์ชุมชนฯ
เพื่อคัดกรองความเสี่ยงวัณโรคปอด ทั้งนี้เพื่อดูแลสุขภาพนิสิต และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ความทราบแล้วนั้น
ซึ่งขั้นตอน ระยะเวลาของการตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

- ๑๒ ๑. นักเรียนไปรับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ช่วงเช้า
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๒. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. นักเรียนมารายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
รวมทั้งรับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และตรวจหลักฐาน เพื่อรอเรียกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
๓. การสัมภาษณ์ดาเนินการในวันอาทิตย์ โดยในวันจันทร์จะมีเจ้าหน้าที่ของงานรับเข้า
ศึกษาของมหาวิทยาลัย ประสานงานมายังฝ่ายวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแจ้งผล
การตรวจสุขภาพของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
หากพบว่า นักเรียนมีปัญหาผิดปกติ รองคณบดีฝ่ายวิขาการ จะติดต่อนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพโดยตรงเพื่อขอใบรับรองแพทย์มายืนยันอีกครั้ง
ดังนั้น หากนักเรียนคนใดมีโรคร้ายแรงโดยเฉพาะโรคติดต่อระยะติดต่ออันตราย
คณะฯ จะไม่สามารถทราบผลก่อนที่จะสัมภาษณ์นักเรียนได้ คณะพยาบาลศาสตร์จึงมีความประสงค์ให้
แจ้งผลการตรวจร่างกายนักเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. มอบให้ฝ่ายวิชาการจัดทาแบบสารวจความต้องการด้านคุณสมบัติบุคคล
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของส่วนงานต่างๆ และรวบรวมข้อมูล
เพื่อแจ้งไปที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. กรณีนักเรียนคนใดมีโรคร้ายแรงโดยเฉพาะโรคติดต่อระยะติดต่ออันตราย
ให้คณะแพทยศาสตร์แจ้งผลไปยังส่วนงานอย่างด่วนที่สุด
๔.๑๐ ติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดทาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และความต้องการ
ของประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เทา-ทอง ๕
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาหลักสูตร
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เทา-ทอง ๕ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่ แต่ละกลุม่
ได้นาเสนอ ร่าง หลักสูตร ต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปแล้ว นั้น
กองบริการการศึกษา ขอสรุปมติที่ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้
๑. ร่าง รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน
๒. ร่าง การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ แบบ Module และ Credit Bank ให้ศึกษาระบบ
การเทียบโอน และเสนอระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน

- ๑๓ ๓. ร่าง หลักสูตรแบบสหวิทยาการ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน
๔. หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม กองบริการการศึกษาจึงขอมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามมติดังกล่าวต่อไป และรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งต่อไป
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ร่าง รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
๑.๑ เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์หมวดศึกษาทั่วไป โดยสรุปข้อดีและข้อเสียในการจัดตั้ง
ศูนย์หมวดศึกษาทั่วไป ดังนี้
ข้อดี
๑) การรวมศูนย์หมวดศึกษาทั่วไปจะทาให้มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร
และเกิดความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป
๒) สามารถใช้ระบบตลาดวิชาในการบริหารจัดการรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
จึงทาให้ทุกส่วนงานสามารถสร้างรายวิชาที่หลากหลายได้
๓) กาหนดแผนการเรียนให้นิสิตได้
ข้อเสีย
๑) อาจารย์ผู้สอน งบประมาณ และห้องเรียน มีไม่เพียงพอ
๒) ส่วนงานอาจจะส่งอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ในการสอนมาสอน
ซึ่งอาจไม่ตรงกับแนวคิดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่อาจารย์ผู้สอน
จะต้องเป็นอาจารย์ที่มปี ระสบการณ์ในการสอน มีความรู้ความสามารถ
เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตให้รู้กว้าง และรู้ลึก
๑.๒ มอบให้คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
และผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารย์ประจา
ซึ่งมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ร่วมกันจัดทาโครงร่างในการบริหารจัดการศูนย์หมวดศึกษาทั่วไป และนาเสนอใน
คณะกรรมการบริการวิชาการต่อไป
๒. ร่าง การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ แบบ Module และ Credit Bank นาเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งต่อไป
๓. ร่าง หลักสูตรแบบสหวิทยาการ นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งต่อไป
๔. หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการครั้งต่อไป

- ๑๔ วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ประจาปี ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๙.๓๐ น.
๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๗/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๘/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๙/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น.

(นางสาวณัฐสุดา ถาวร)
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้บันทึกการประชุม

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย ยงศิร)ิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

