
   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖ 

 วันพฤหัสบดทีี่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙:๓๐  น. 
                                    ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                  มหาวิทยาลยับูรพา         

 
             จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
(๑)  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 

 วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๒)  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

 บูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๓)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
        และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
        ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔)  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แต่งต้ัง นายครรชิต  ดอกไม้คลี่  ดํารงตําแหน่งประธานสภาพนักงาน 
(๕)  รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี รองศาสตราจารย์สุดา 

 สุวรรณาภิรมย์  อดีตคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ออกคําสั่งปรับเงินเดือนให้แก่พนักงาน 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บางคน ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓  จนถึงเดือน 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓.  ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑก์ารต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. ถอนวาระคณะการจัดการและการท่องเที่ยวขอความเห็นชอบปรับเพิ่มค่าบํารุงคณะ 
๕. ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  สําหรับภาคฤดูร้อน 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   อัตรา ๗,๐๐๐ บาท ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
๖. ให้ความเห็นชอบอัตราค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  แบบเหมาจ่าย  ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๗. ถอนวาระธนาคารพาณิชย์ที่รับชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตขออนุมัติยกเว้น 

ค่ารักษาสภาพนิสิต 
๘. ถอนวาระวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจขออนุมติัยกเว้นค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ  

  ๙.  ใหค้วามเห็นชอบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” เปลีย่นแปลงรายการงบประมาณจากการสร้างหอพัก 
                 นักเรียนเป็นการจัดซื้อหอพักนักเรียน โดยมีข้อสังเกตให้ตรวจสอบเนื้อที่โฉนด เลขที่เลขที่ ๔๐๖๕  
                 ให้ชัดเจนว่าพ้ืนที่เท่าใด ๑๕๗ ตารางวา หรือ  ๑๔๗  ตารางวา และแจง้ให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย 
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            ๑๐. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                  และให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ฯ กลั่นกรองถ้อยคําในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  
                  ก่อนประกาศใช้และให้ตรวจสอบถ้อยคําภาษาอังกฤษของตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
                  ว่าใช้ “Professor  Emeritus”  หรือ “Emeritus  Professor” 

  ๑๑. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยตําแหน่งอาจารย์พิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

      พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๒. ใหค้วามเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรพัย์สินของ 

         มหาวิทยาลัย  (ฉบับที ่๖)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑๓. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัย 
         ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์กร 
         ระหว่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑๔.  ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑๕. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกําหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิต 
         และประกาศนียบัตรประเภทอื่น  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑๖. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑๗. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติ 
         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะศกึษาศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ๑๘. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบํารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและ 
         ค่าธรรมเนียมหอพัก  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑๙. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
         การศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ๒๐. ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายเงิน 
                   เพิ่มพิเศษแกผู่้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งนิติกร  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒๑. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน  
                   (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๖   
   ๒๒. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ือ 
                  อย่างอื่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒๓. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชา อักษรย่อ  
                  สําหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒๔. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรในสาขาวิชา อักษรย่อ สําหรับ 
         สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒๕. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
                  กรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต  แสงสุริยงค์  โดยให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์ 
         และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยได้มีคําวินิจฉัย 
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   ๒๖. อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย และไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย 

(๑)  การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่  นางสาวพจนารถ  สารพัด  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์    
                           สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่ 
                           รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 

(๒) การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่  นายเกรียงศักด์ิ  เขียวมั่ง   เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์    
                          สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  ต้ังแต่วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  (วันที่กองการ 
                          เจ้าหนา้ที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 

(๓) การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่  นางศิรประภา  พฤทธิกุล  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์    
                          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ต้ังแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   (วันที่กองการเจ้าหน้าที่ 
                          รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 

(๔) ไม่อนุมัติการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาภาษาไทย   
                          เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ.  กําหนด 
 ๒๗. ใหค้วามเห็นชอบแต่งต้ังแต่งต้ัง นายสมพล  เอกธีระจิตต์ เป็นกรรมการบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
                ของมหาวิทยาลัย  (เพิ่มเติม) 
 ๒๘. ใหค้วามเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์พจน์  สะเพียรชัย   กรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์สมบัติ  กาญจนกิจ   กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล   กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ละออศรี  เสนาะเมือง   กรรมการ 
๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  กรรมการ 
๗. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   กรรมการ 
๘. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการ 
๙. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
๑๐. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์    กรรมการ 
๑๒. ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง    กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์มนตรี  แย้มกสิกร   กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์สุวรรณา  จนัทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  มีรัตน์   กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์วีรพงศ์  วุฒิพันธ์ุชัย   กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ณกร  อินทร์พยุง   กรรมการ 

 ๒๙.  อนุมัติผูส้ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 
        จํานวน ๖๙๐ คน 
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 ๓๐.  ให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        (Peer  Review)  กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.  จํานวน ๑ ฉบับ 
        ได้แก่ “วารสารศาสตร์”  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ๓๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่  
        พ.ศ. ๒๕๕๕  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน 
        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓๒.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม ่
        พ.ศ. ๒๕๕๕  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
        สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  สถาบนัสมทบมหาวทิยาลัยบูรพา 
 ๓๓.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่  
                 พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
                 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันสมทบมหาวิทยาลยับูรพา 
 ๓๔.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่  
                 พ.ศ. ๒๕๕๕  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
        สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  สถาบนัสมทบมหาวทิยาลัยบูรพา 
 ๓๕.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  หลักสูตรใหม่  
                 พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   
                 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓๖.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม ่
        พ.ศ. ๒๕๕๕  วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร  จังหวัดตรัง  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
        สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  สถาบนัสมทบมหาวทิยาลัยบูรพา 
 ๓๗.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรสาธารณุสขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่  
                  พ.ศ. ๒๕๕๕  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
                  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓๘.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรปรับปรงุ   
                  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๙.   ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรปรับปรุง 
         พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๔๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตร 
  ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) หลกัสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๕  ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี  กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 



-๕- 

 
 ๔๒. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๐ หลกัสูตร 
         ดังนี ้

(๑)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี  
     พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๒)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  
     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๓)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  
     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๔)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
     พอลิเมอร ์ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๕) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๖)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี  
     พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๗)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ฉบับปี  
     พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๘)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๙)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
     เทคโนโลยอีาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๑๐)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๔๓.   ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
         การจัดการสุขภาพชุมชน  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔๔.   ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
         ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๕.   ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๔๖.   ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
         และการค้าชายแดน  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๗.   ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ฉบับปี  
         พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๘.   ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี 
         พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๙.   ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ฉบับปี 
         พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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-๖- 

ยดเพิ่มเติมที่สํ
สูตรระดับประ
มหาวิทยาลัยบู
วิชาชีพชั้นสูง  
๕ 
วิชาชีพชั้นสูง  
๕ 
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(ผู้ช่วยศา

         
         วั
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ะกาศนียบัตรวิ
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