สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
วันศุกรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๑.๒ การลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
(คณะศึกษาศาสตร)
๑.๓ การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
๑.๔ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแขงขัน AACP
Thailand Animation Contest ๒๐๐๘ หัวขอ “เยาวชนกับสังคมผูสูงวัย”
๑.๕ นิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร สรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยบูรพา ดานวิชาการ
ดานวิชาชีพ ดานศิลปะและวัฒนธรรม และดานกีฬา
๑.๖ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการขอเปดรับ
นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๗ รายงานประจําป ๒๕๕๐ ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๓. อนุมัติผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ประจําภาคตน ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๐ และภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๑
รวมทั้งสิ้น จํานวน ๖,๖๐๒ คน สําหรับบุคคลที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ควรมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น เชน ไดรับทุนการศึกษา เปนบุคลากรในมหาวิทยาลัย และบทคัดยอ
วิทยานิพนธ เปนตน

๒
๔. ใหความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ดานการผลิตบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๕๑
กรณีพิเศษ เนื่องจากการจัดตั้งสวนงานใหม เพื่อบรรจุหลักสูตรใหมของวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปญญา จํานวน ๒ หลักสูตร เพื่อแทนที่หลักสูตร
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิจยั การศึกษา
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
ในคณะศึกษาศาสตร ซึ่งแตละหลักสูตรมี ๒ ระดับดังนี้
๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปญญา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจยั และสถิติทางวิทยาการปญญา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
ใหความเห็นชอบการเก็บคาเลาเรียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตรขอ ๔.๑
และ ๔.๒ ในระดับปริญญาโท ๑๕๐,๐๐๐ บาท และระดับปริญญาเอก ๔๐๐,๐๐๐ บาท
โดยใหจัดทําเปนระเบียบของมหาวิทยาลัยตอไป
อนุมัติใหโอนนิสิตที่รับเขาในปการศึกษา ๒๕๕๑ จํานวน ๓ หลักสูตร จาก
คณะศึกษาศาสตร ไปสังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการปญญา
อนึ่ง ใหคณะศึกษาศาสตรยตุ ิการรับนิสิตเพิ่มใหมในหลักสูตร ขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป และเมื่อนิสิตรุนตาง ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐
ที่ยังศึกษาในหลักสูตรดังกลาว ณ คณะศึกษาศาสตร สําเร็จการศึกษาหมดแลวใหปด หลักสูตร
ทั้งสามหลักสูตรดวย ทั้งนี้ใหคณะศึกษาศาสตรดําเนินการปรับแผนเดิมของคณะศึกษาศาสตร
ใหสอดคลองกับมติของสภามหาวิทยาลัยตอไป
ในอนาคต หากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาคณะศึกษาศาสตรควรจะเปดสอน
หลักสูตรดังกลาวอีก ก็ควรมาขอยุบหลักสูตรนั้นจากวิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการ
ปญญาตอไป
๕. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปญญา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้
ใหปรับเปลี่ยนรายวิชาเลือกแบบไมนับหนวยกิต ใหเปนรายวิชาปรับพื้นฐาน
๖. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการ
ปญญา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ ระดับ
ปริญญาโท จํานวนประมาณ ๒๕ คน และระดับปริญญาเอก จํานวนประมาณ ๑๐ คน

๓
๗. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ให
ปรับเปลี่ยนรายวิชาเลือกแบบไมนับหนวยกิต ใหเปนรายวิชาปรับพื้นฐาน
๘. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ ระดับปริญญาโท
จํานวนประมาณ ๒๕ คน และระดับปริญญาเอก จํานวนประมาณ ๑๐ คน
๙. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป มหาวิทยาลัยบูรพาดานการผลิตบัณฑิต
ปการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อบรรจุสาขาวิชาใหม จํานวน ๑๓ สาขา โดยใหตัดคําวา ภาคพิเศษ
ออกทั้งหมด
ในการเปดสอนหลักสูตรใหมในปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหคณะ/วิทยาลัยที่เปดสอน
ดําเนินการคํานวณจุดคุมทุนตามแบบฟอรมที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น โดย
ใหเวลาในการพัฒนาแบบฟอรมเปนเวลา ๒ เดือน
อนึ่งใหทกุ คณะ/วิทยาลัย ไปคํานวณจุดคุมทุน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ปรับแผนในปการศึกษา ๒๕๕๓ ตอไป
ใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จํานวน ๑๐ สาขาวิชาโดยใหตัดคําวา
ภาคพิเศษ ออกทั้งหมด
อนึ่งการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาและการปรับจํานวนการรับนิสิต ไมใชเปนการปรับแผนฯ
ถาหากจําเปนตองใหความหมายวา เปนการ “ปรับแผน” เพื่อเปนเอกสารนําเสนอตอหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ ก็ใหถือวาเปนการปรับแผนฯ ได
๑๐.ใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๑. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวา
ถาคณะจะเปดสอนหลักสูตรดังกลาว ใหสงรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจาย
ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อวิเคราะหจดุ คุมทุนกอนเปดสอน
๑๒. ใหความเห็นชอบการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
นายกสภามหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๓ ทาน โดยเรียงตามตัวอักษร ดังนี้
๑.
รองศาสตราจารย ดร.กําจัด มงคลกุล
๒.
นางจริยา เจียมวิจิตร

๔
๓.
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
๔.
นายแจ็ค มินทร อิงคธเนศ
๕.
รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
๖.
นายธรรมนิตย สุมันตกุล
๗.
นายธีระวัฒน อรุณธัญญะ
๘.
นายบัญญัติ จันทนเสนะ
๙.
ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชัย
๑๐. นายพีระพงศ อัจฉริยะชีวิน
๑๑. ศาสตราจารย ดร.วิชัย ริว้ ตระกูล
๑๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ
๑๓. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
๑๓. ใหความเห็นชอบผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน ๖ ทาน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารยจําเนียร สงวนพวก
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร
๒. PROF. ZHANG YUNGANG
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๓. รองศาสตราจารย ดร.บุญเอิญ มิลินทสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา
๔. นางสุนงนาท สูตะบุตร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
๕. ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
๖. ศาสตราจารย ดร.เอนก กิจเจา
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๑ นําไปพิจารณากลั่นกรองกรณี คุณหญิงพรทิพย ณรงคเดช กอน
แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป

๕
๑๔. ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย
ดังนี้
ขาราชการ
๑. นางวรรณทนา ภาณุพนิ ทุ สังกัด คณะวิทยาศาสตร
ตั้งแตวนั ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
(วันที่สงผลงานที่แกไข ณ กองการเจาหนาที่)
พนักงานมหาวิทยาลัย
๒. นายพงษรตั น ดํารงโรจนวัฒนา สังกัด คณะวิทยาศาสตร
ตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑
(วันที่สงผลงานที่แกไข ณ กองการเจาหนาที่)
๑๕. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. นายสุทัศน ตั้งเทวาประสิทธิ์
๒. นายฉัตรชัย ทิมกระจาง
๓. นายบุญเลิศ นอมศิลป
๔. นายสันตศกั ย งามพิเชษฐ
๕. นายสุวจั รชตวัฒนกุล
๑๖. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ศาสตราจารยเกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงษ เปนประธาน
กรรมการอุทธรณรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ตามขอ ๕๗ (๑) แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับ
กรรมการอื่น ๆ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเลือก
ตอไป
๑๗. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชัย
กรรมการ
๓. ศาสตราจารย ดร.ปราณี กุลละวณิชย
กรรมการ
กรรมการ
๔. ศาสตราจารย นายแพทยเติมชัย ไชยนุวตั ิ
๕. ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
กรรมการ
๖. ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุญโสภณ
กรรมการ
๗. ศาสตราจารย ดร.มนุวดี หังสพฤกษ
กรรมการ
๘. ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง
กรรมการ

๖
๙. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร
กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
๑๐. ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี เสาวคนธ
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
๑๑. รองศาสตราจารย ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ
กรรมการ
คณบดีคณะอัญมณี
๑๒. รองศาสตราจารย ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย
กรรมการ
คณบดีวทิ ยาลัยพาณิชยศาสตร
๑๓. รองศาสตราจารย ดร.เสรี ชัดแชม
กรรมการ
๑๔. รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จันทรประเสริฐ
กรรมการ
๑๕. รองศาสตราจารย ดร.ประทุม มวงมี
กรรมการ
๑๖. รองศาสตราจารยเกษม พิพัฒนปญญานุกูล
กรรมการ
๑๗. รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ วุฒิพนั ธุชัย
กรรมการ
๑๘. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๐. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๘. ใหความเห็นชอบงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจาย ของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินพิจารณาโครงสรางการใชจา ยเงินใหดว ย อนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหารบุคคล
พิจารณาการใชอัตรากําลังอยางมีประสิทธิภาพ ในการกําหนดแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรขอใหพจิ ารณาในดานการทุมเทเสียสละ และจิตสํานึก
ของการทํางานแบบใหมเปนหลัก
๑๙. ใหความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการเงินสด โดยใหรวมบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
ใหเหลือนอยที่สุด และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินไป
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ และอนุมัติใหจางบุคคลภายนอกเปนผูชวยจัดทําแผนฯได
๒๐. ใหความเห็นชอบโครงสรางการจัดองคกรใหม ซึ่งประกอบดวยสวนงานที่จดั การศึกษา
ตามพันธกิจเดิม และเพิ่มแนวความคิดการจัดบริษัทโฮลดิ้งเพือ่ หารายไดและเปนเวที
ใหอาจารยและนิสิตนําวิชาการสูการปฏิบัติสรางสมประสบการณ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน ไปตั้งคณะอนุกรรมการ
รางระเบียบและขอบังคับเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

๗
๒๑. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารศูนยวิทยาศาสตร
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไข ดังนี้
๑. ขอ ๓ ใหตัดขอความบรรทัดที่ ๓ ออก คือ “คงมีสภาพเปนหนวยงานที่ขึ้นตอ
มหาวิทยาลัยบูรพา”
๒. ขอ ๕ (๔) ขอความเดิม “เปนสถานที่ฝกอบรมนักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน
ของคณะแพทย และนิสิต นักศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และบุคลากรอื่น
ในการใหบริการแบบองครวม” แกไขเปน “เปนสถานที่ฝกอบรมเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ และการใหบริการแบบองครวมแกนิสิตแพทย แพทย
ประจําบานของคณะแพทยศาสตร และนิสิต นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และบุคลากรอื่นในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ”
๓. ใหตัดขอความในขอ ๕(๖) ออกทั้งหมด
๔. ขอ ๗ วรรคสอง ขอความเดิม “ผลประโยชนอันเกิดจากการจัดการรายไดตาม (๑)
ถึง (๕) รายไดของศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ จะตองจัดการเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคในขอ ๖ แกไขเปน “รายไดของศูนยวทิ ยาศาสตรสุขภาพ จะตอง
จัดการเพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในขอ ๕ เพือ่ สนับสนุนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถใหอยูปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตรตอไป”
๕. ขอ ๘ (๑) ขอความเดิม “อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนประธาน” แกไขเปน “อธิการบดี เปนประธาน”
ขอ ๘ (๒) ขอความเดิม “คณบดีคณะแพทยศาสตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา และคณบดี
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร เปนกรรมการโดยตําแหนง” แกไขเปน
“คณบดีคณะแพทยศาสตร เปนรองประธาน”
ขอ ๘ (๓) ใหตดั ขอความเดิมออกทัง้ หมด และใหใชขอความดังตอไปนี้
“คณบดีคณะพยาบาลศาสตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา และคณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
เปนกรรมการโดยตําแหนง”
๖. ขอ ๙ (๒) ขอความเดิม “พิจารณาเสนอเพือ่ ใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป” แกไขเปน “พิจารณา
เสนอแนะเกี่ยวกับการออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศเกีย่ วกับการบริหารงาน
ทั่วไป”

๘
๒๒. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑

