
  สรปุมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๑๙   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                  ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชัน้  ๙   อาคาร ภปร. 
                                               มหาวิทยาลัยบรูพา         

 
              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  วันที่   ๑๙   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
  ๑.๑  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
๖/๒๕๕๓  วันที่  ๑๗  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๑.๒  การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  ๑.๓  รายงานผลการตรวจสอบ ประจําไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๓) 
  ๑.๔  เอกสารสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๑.๕  รายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑.๖  โครงการจัดบ้านสวัสดิการให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลยับูรพา โดยมีข้อสังเกตว่า  
เป็นโครงการที่ดีมากในเรื่องสวัสดิการ โดยเฉพาะสําหรับบุคลากรที่มีรายได้สูงพอที่จะซื้อบ้านได้ ถ้ามีวิธีใด 
ที่จะช่วยเหลือบุคลากรในด้านสวัสดิการต่าง ๆ โดยเฉพาะบ้านเป็นสิ่งที่ดีมาก 
 ๒.    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่๖/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓.    รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจําปี   
 ๔.    ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
          ๕.    ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.    ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
ชีวภาพ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๗.    ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร  
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๘.    ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๙.    ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ๑๐.    ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 -๒-

๑๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรระดับปริญญาโท  จาํนวน  ๙  สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  
  ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา   
  ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
  ๑.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  
  ๑.๕   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  ๑.๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
  ๑.๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  ๑.๘  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ๑.๙  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 ๒. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จาํนวน  ๙  สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๒.๑   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
  ๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
  ๒.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
  ๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  ๒.๕   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ๒.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  ๒.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  ๒.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ๒.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

 ๑๒.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  
  ๒.    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
  ๓.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี   
  ๔.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
  ๕.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
  ๖.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  
  ๗.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
  ๘.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาว

ต่างประเทศ   
  ๙.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
   ๑๐.   หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  



 -๓-

 ๑๓.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๑๔.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร ๖ ปี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๕.  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน 
ในสังกดัมหาวิทยาลัยบูรพา และระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ************ 
 ๑๖.  แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานในสังกัด มหาวิทยาลัยบูรพา************ 
 ๑๗.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้าชายแดนและโลจิสติกส ์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) 
 ๑๘.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
สาขาสาขาวิชาการจัดการค้าชายแดนและโลจิสติกส ์  หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๔ (คณะวิทยาศสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) 
 ๑๙.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้าชายแดนและ 
โลจิสติกส์  หลกัสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๔  (คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว) 
ทั้งนี้ ให้ปรับช่ือสาขาวิชาใหม่ 
 ๒๐.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดบัปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา 
วิชาการจัดการค้าชายแดนและโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  (คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาเขตสระแก้ว)  ทั้งนี้ ใหป้รับช่ือสาขาวิชาใหม่ 
 ๒๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๒.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการบริการสังคม  หลกัสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๓.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๔.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม   หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๕.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๖.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสตูรใหม่   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๗.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 ๒๘.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสตูรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๙.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓๐.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓๑.  ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 ๓๒.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรกายภาพบําบัดบัณฑิต  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๓.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๔.  ให้ความเห็นชอบพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(Peer  Review)  ของคณะวิทยาศาสตร์  ได้แก่  วารสารคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณติศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๓๕.  รับทราบการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มอบหมาย 
ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํารายละเอียด 
 ๓๖.  ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่าย 
เงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้มีทักษะและความสามารถพิเศษ สําหรบัพนักงานเต็มเวลา ตําแหน่งคณาจารย์ประจําของ 
วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๗. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๘.  ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรพัย์สินของ 
มหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓๙.  ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔๐.  ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชนจ์าก 
ที่ราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๑. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๒.  ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา  ให้แก่ นางสุเนตร 
สุวรรณละออง  ต้ังแต่วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓  (วันทีก่องการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 

 ๔๓.  ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายบรรพต  วิรุณราช  ต้ังแต่ 
วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๓  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
 ๔๔.  ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ให้แก่    
นายกรินทร์  บุญเลิศวณิชย์  ต้ังแต่วันที่  ๑๐  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
ครั้งสุดท้าย)    
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 ๔๕.  ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์การศึกษา   
ให้แก่   นายเวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร  ต้ังแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  (วันทีก่องการเจ้าหน้าที่ 
รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 

 ๔๖.  ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ให้แก่   
นายสฎายุ  ธีระวณิชตระกูล  ต้ังแต่วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
ครั้งสุดท้าย) 
 ๔๗.  ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส ์  
ให้แก่   นายณกร  อินทร์พยุง  ต้ังแต่วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
ครั้งสุดท้าย) 
 ๔๘.   ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์พจน์  สะเพียรชัย  กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตร  ศรสีุพรรณ กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณชิ  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล กรรมการ 
๗. ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง กรรมการ 
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ 
๙. คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญ กรรมการ 
๑๐. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์นฤมล  ลี้ปิยะชาติ กรรมการ 
๑๕. ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง  กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์วสุธร  ตันวัฒนกุล กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์สุวรรณา  จนัทร์ประเสริฐ กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์อัฌชา  ก.บัวเกษร กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์วีรพงศ์  วุฒิพันธ์ุชัย กรรมการ 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๔๙.  อนญุาตให้ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  เลก็สุขุม  ลาออกจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง 
ทางวิชาการ   ต้ังแต่วันที่  ๒๖  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๓   
          ๕๐.   ให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง นายเดชา  วราชุน  ตําแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
เป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแทนตําแหน่งที่ว่างลง   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มกราคม   
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 ๕๑.  อนุมัติโครงการทุนการศึกษาวิศวะบูรพาช้างเผือก สง่เสริมนักเรียนดีเพื่อเข้าศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี  และขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 ๕๒.  อนุมัติโครงการส่งเสริมนิสิตเรียนดีเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียม  
ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๕๓.  ให้ความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที ่๑๖ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔   ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๕๔.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย 
ระดับศึกษาปริญญาตรี โดยขอให้คณะทบทวนอีกครั้งแล้วส่งให้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
พิจารณากลั่นกรอง  แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข) 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              วันที ่ ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 


