
  สรปุมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔ 

 วันพุธที่  ๑๖   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙:๓๐  น. 
                                  ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชัน้  ๙   อาคาร ภปร. 
                                               มหาวิทยาลัยบรูพา         

 
             จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔  วันที่   ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม 
 ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  วันที ่๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. รับทราบจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับทบทวน) 
 ๓. รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยบูรพา และมีข้อสังเกตว่า น่าจะเป็นการเสนอ 

เพื่อพิจารณา ก่อนจัดทําเป็นรายงาน 
 ๔. รับทราบรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 ๕. แจ้งผลคดีของศาลปกครองระยอง  จากสํานักอัยการพิเศษฝ่ายคดี  ปกครองระยอง ๑ 

      ๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  วันที ่๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๓. ให้ความเห็นชอบในหลักการ การดําเนินการยกร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  

จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย 
แต่งต้ัง   โดยมีข้อสังเกต  ควรมีเรื่องเกี่ยวกับการให้ข่าวแก่สื่อสารมวลชนด้วย 

     ๔. ให้ความเห็นชอบ การดําเนินการยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.  ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นพิเศษ 
 ๒.  ความเสี่ยงต่อการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Bandwidth 
     ๕. ให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบอุทกภัยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดังนี้ 

           ๑. การพิจารณาเวลาเรียนของนิสิตที่อาจไม่ถึงร้อยละ ๘๐  เป็นรายบุคคล 
           ๒. การยกเว้นค่าปรับในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไมต่รงตามกําหนดของ 
               มหาวิทยาลัย  หรือ 
           ๓. การผ่อนชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  หรือ 
           ๔. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  หรือ 
           ๕. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  หรือ 
                    ๖. อ่ืน ๆ  ตามที่จะพิจารณาเพิ่มเติม 
โดยให้อธิการบดีพิจารณาตรวจสอบหลักฐานเพื่อจําแนกกลุ่มนิสิตแต่ละบุคคลตามข้อ ๒ ถึง ข้อ ๕  
ให้ชัดเจนเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและป้องกันผู้ฉวยโอกาส และให้มหาวิทยาลยัจัดทําฐาน 
ข้อมูลนิสิตที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นสถิติสําหรับการบริหารงานต่อไป 

 

 

 



 ๒ 

๖. ให้ความเห็นชอบการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
 โดยมีข้อสังเกต โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาจะเน้นห้องปฏิบัติการวิจัย (Research Lab) ทางด้านอาชีวศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  โดยมีหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ไมใ่ช่เพื่อแข่งขันกับสถาบันการศึกษา 
ในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา และควรพัฒนาในแนวทางของ Community  College 

๗. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที ่๗) 
 พ.ศ. ๒๕๕๔   
๘. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การให้บําเหน็จความชอบ 
 เป็นกรณีพิเศษ การกันเป็นพยาน การลดโทษ  และการใหค้วามคุ้มครองพยานที่เป็นข้าราชการ  
 ในการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยให้ตัดข้อ ๑๒ ออก  และใหป้รับปรุงหรือ 
 ตัดข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อ ๑๒ 
๙. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
 และวิธีการ การให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ การกันเป็นพยาน  การลดโทษ  และการให ้
 ความคุ้มครองพยานที่เป็นพนักงานและลูกจ้าง  ในการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 โดยให้ตัดข้อ ๑๒ ออก และให้ปรับปรุงหรือตัดข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อ ๑๒ 
๑๐. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง 
 ข้าราชการพลเรือน ในสถาบนัอุดมศึกษา สงักัดมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับ 
 ตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 วิทยาเขตสระแก้ว  พ.ศ. ๒๕๕๔     
๑๓. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 สําหรับนิสิตภาคปกติ  (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๔. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๕. ให้ความเห็นชอบ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์เทพศักด์ิ  ทองนพคุณ  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
๑๖. ให้ความเห็นชอบ แต่งต้ัง นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ   ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
 ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่  ๓๐  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
๑๗. ให้ความเห็นชอบ แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยแต่งต้ังคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็น

ผู้แทนคณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นผู้แทนคณบดี 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๑๘. ให้ความเห็นชอบ นํารายชื่อ จํานวน ๑๔ ทา่น ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่ง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๙. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



 ๓ 

 

๒๐. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
 ศิลปะและวัฒนธรรม  หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๑. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม ่
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๒. ให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
 จัดการธุรกิจโลก  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๓. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  สถาบันพระบรมราชชนกสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง 
 การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๔. ให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 

เวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  สถาบันพระบรมราชชนกสํานักงานปลัดกระทรวง 
  กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก  สถาบันสมทบ

มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕. ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๖. ให้ความเห็นชอบ การขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 ครอบครัว หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๗. ให้ความเห็นชอบ การขอปิดหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  จํานวน ๒ หลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔  
๒.  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาษีอากร หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๔๔  

๒๘. ให้ความเห็นชอบการขอเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพาของวิทยาลัย ในสงักัดสถาบัน 
 พระบรมราชชนก  จํานวน ๖ แห่ง 
๒๙. ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนากําลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 
 (การแยกจํานวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเภสัชกรรม) 
๓๐. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  จํานวน ๘ สาขาวิชา 

๑.  หลกัสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๒  สาขาวิชา  ดังนี้ 
     ๑.๑  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๑.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
๒.  หลกัสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน ๖ สาขาวิชา  ดังนี้ 
     ๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๒.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๒.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๒.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๒.๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๒.๖  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔     
 



 ๔ 

๓๑. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศกึษาศาสตร์ จาํนวน ๔ สาขาวิชา  
๑.  หลกัสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  หลกัสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน ๒ สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (หลกัสูตรนานาชาติ)   
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒.๒  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก   
           (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓.  หลกัสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน ๑ สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๓.๑  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๒. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จํานวน ๒ สาขาวิชา 
๑.  หลกัสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน  ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๑ สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๓. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะพยาบาลศาสตร์  จํานวน ๔ สาขาวิชา 
๑.  หลกัสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน  ๔  สาขาวิชา  ดังนี้ 
     ๑.๑  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๑.๒  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง  
            พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๑.๓  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๑.๔  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลกัสูตรปรับปรุง  
            พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๔. ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระหลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  วิทยาลัยพยาบาล 
 บรมราชชนนี  ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
๓๖ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๗. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓๘. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๓๙. ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 ภาคปกติ  และภาคพิเศษ 
 

 

 



 ๕ 

 

๔๐. ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
 ต่างประเทศ   
๔๑. ให้ความเห็นชอบ แต่งต้ังกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับฯ ระเบียบฯ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (เพิ่มเติม) ดังนี้ 

 ๑.  รองศาสตราจารย์อัฌชา   ก.บัวเกษร 
      (รองอธิการบดี) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี  ดร.เอกวิทย์  มณีธร    
      (ประธานสภาพนักงาน) 

๔๒. ให้ความเห็นชอบการจัดเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับนิสิตระดับปริญญาตร ี
 ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔  

โดยอนุโลม จัดเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
การศึกษา  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)  

๔๓. ให้ความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันพุธที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. มหาวิทยาลยับูรพา 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันพุธที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันพุธที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันพุธที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันพุธที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข) 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              วันที ่ ๑๗  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 


