
มาตรฐานที่ 3   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 9   การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ประธานหลักสูตร 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 7 คะแนน 10  
ไม่มีหลักฐานการ

ด าเนินการ 
มีข้อ 1 มีข้อ 1 และ 2  มีข้อ 1, 2  และ มีครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2562 (ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2562)  
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1.  ใช้หลัก 
สูตรท่ีได้
มาตรฐานท่ีมี
การปรับปรุง
อย่างน้อยทุก 
5 ปี และมี
อาจารย์ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 
สูตรครบ 5 
สาขา 

√  -หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 25562 โดยเริ่มใช้หลักสูตรในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  เป็นหลักสูตรท่ีมี
มาตรฐานเนื่องจากผ่านการเห็นชอบหลักสูตรจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี จากการประชุมครั้งท่ี 10/2561  
เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เห็นชอบหลักสูตรจากการประชุมครั้งท่ี 3  
เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  (9.1) 
- ผ่านการเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรจาก 
สภาการพยาบาลโดย คณะกรรมการ 
สภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565  
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 11 
เมษายน พ.ศ. 2562 (9.2) 
- ผ่านการเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 
16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (9.3) 
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติ
ครบ 5 สาขาหลักจ านวน 6 คน  (9.4-9.6) ดังนี้ 
 
 
 

9.1 รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี  ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 
11 มีนาคม พ.ศ. 2562 
9.2 หนังสือรับรองการ
เห็นชอบหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต จากสภาการ
พยาบาล 
9.3 หนังสือรับรองการ
เห็นชอบหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9.4 มคอ 2 เล่มท่ีสภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบ 
9.5 แฟ้มประวัติอาจารย์  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี 
9.6 ค าส่ังแต่งต้ังประธาน 
กลุ่มวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ 
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สาขา   อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การพยาบาล
มารดา-ทารกและ
การผดุงครรภ์ 

รองศาสตราจารย์
วิไลพรรณ  สวัสด์ิ
พาณิชย์ 
 

พยม.   การ
พยาบาล
ครอบครัว 
(2536) 
มหาวิทยาลัยขอน
แก่น 
วทบ.   พยาบาล 
(2525) 
มหาวิทยาลัยขอน
แก่น 

การพยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 

อาจารย์ ดร.มุกดา 
สีตลานุชิต  
 

ปร.ด.   พยาบาล
ศาสตร์(2545) 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  
วท.ม.   พยาบาล
ศาสตร์ (2531) 
มหาวิทยาลัยมหิด
ล 
ศศ .บ    การ
พยาบาล (2523) 
มหาวิทยาลัยขอน
แก่น 

การพยาบาล
สุขภาพชุมชน 

อาจารย์ ดร. 
อัญชลี  เหมชะ
ญาติ 

ปร.ด.  การศึกษา
และพัฒนาสังคม 
(2558) 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
พย.ม.  การ
พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน
(2553)  
มหาวิทยาลัย
บูรพา   
ส.บ.    
สาธารณสุขศาสตร์ 
(2538)  
มหาวิทยาลัยสุโข
ทัยธรรมาธิราช 
พย.บ.  พยาบาล
ศาสตร์ (2537) 
มหาวิทยาลัยสุโข
ทัยธรรมาธิราช 
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การพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิต 

อาจารย์ ดร. ฐิต
วันต์ หงษ์กิตติยา
นนท์ 

ศษ.ด หลักสูตร
และการสอน  
( 2551 ) 
มหาวิทยาลัยขอน
แก่น 
พย.ม การบริหาร
การพยาบาล  
( 2555 ) 
มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย 
ประกาศนียบัตร
การพยาบาล 
จิตเวช (2549 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
จังหวัดนนทบุรี 
ปพ.ย.พยาบาล
และผดุงครรภ์
ชั้นสูง (2533) 
วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า
จันทบุรี 

การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 

อาจารย์กัลยพัทธ  
นิยมวิทย์ 

พย.ม. การบริหาร
การพยาบาล  
( 2557 ) 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
พย.บ. พยาบาล 
(2542) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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2. มีระบบ
และกลไกเพื่อ
ก ากับการ
บริหาร
หลักสูตรให้มี
มาตรฐาน 

√ -คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี ได้จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อก ากับการ
บริหารหลักสูตรให้มีมาตรฐาน โดยก าหนดระบบ
และกลไกการก ากับติดตามไว้ดังนี้ 
1. การบริหารหลักสูตร 
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการ
บริหารความเส่ียง และการจัดการความรู้ (9.8) 
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นที่
ปรึกษา  อาจารย์ประธานสาขากลุ่มวิชาการ
พยาบาลทุกสาขา เป็นคณะกรรมการ มีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี  ในการวางแผนการบริหาร
หลักสูตร จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของการ
บริหารหลักสูตร  ควบคุมดูแล ก ากับ และติดตาม
การบริหารหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร (9.9) 
2. มีการบริหารทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัดท า
งบประมาณ แผนการใช้เงิน ประจ าปีเสนอต่อ
ส านักแผนงานของมหาวิทยาลัย  มีการแต่งต้ังให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การจัดซื้อ จัดหา ต าราเรียนโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ของคณะฯ จะ
เป็นผู้ก าหนดรายช่ือหนังสือและจ านวนเล่มให้
เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนของนักศึกษากับจ านวน
หนังสือ ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลและ
จัดส่งให้กับส านักห้องสมุดกลางโดยตรงของ
มหาวิทยาลัย  
        ในส่วนของส่ือการเรียนการสอนอื่นๆเช่น
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
กลุ่มสาขาวิชาจะมีการประชุมเพื่อก าหนดชนิด
ของวัสดุ ครุภัณฑ์  จ านวน เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
และน าเสนอข้อมูลเสนอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อบรรจุเข้าแผนการ

9.8 ค าส่ังแต่งต้ังคณะ 
กรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษา การบริหารความ
เส่ียง และการจัดการความรู้  
9.9 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรม 
การบริหารหลัก สูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๖๒   
9.10 โครงการอบรม 
กายวิภาคศาสตร์  
คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
9.11 มคอ. 3 วิชากายวิภาค
ศาสตร์ 
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จัดท างบประมาณประจ าปีของคณะพยาบาล
ศาสตร์  รวมทั้งมีการมอบหมายให้มีระบบการ
ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ จัดหามาโดยมอบหมาย
ให้อาจารย์และ เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนร่วมกัน
ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าว 
      นอกจากส่ือการเรียนสอนท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติพยาบาลก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆท่ีเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงาน ท่ีต้องใช้ในการเรียนการสอน 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร จะเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง โดยมีการประชุมปรึกษา หารือกับ
ประธานกลุ่มสาขาวิชาแต่ละกลุ่มสาขา และ
หัวหน้าส านักคณบดีเพื่อก าหนด รายการวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และบรรจุลงในแผนการจัดท า
งบประมาณประจ าปีของคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. การบริหารคณาจารย์ 
- คณะพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของสภาการ
พยาบาลและมหาวิทยาลัย ในการสอบคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ โดยมีการวางแผนรับและสรรหา
อาจารย์ให้ได้สัดส่วนกับจ านวนนักศึกษาตาม
เกณฑ์ท่ีสภาก าหนด โดยค านึงถึงความเหมาะสม
ของวิชาท่ีจะท าการเรียนการสอนในแต่ละปี 
เนื่องจากเป็นคณะท่ีเพิ่งเปิดท าการเรียนการสอน 
- คณะฯได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท า มคอ. 3 โดยการวิพากษ์ มคอ. 3 
ในทุกวิชาท่ีเป็นของคณะฯ ส่งผลให้อาจารย์ใหม่ท่ี
ยังไม่เคยสอนมาก่อนเกิดความเข้าใจในการจัดท า 
มคอ. 3 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ในบางรายวิชาท่ีต้องการให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม  
แต่คณะฯมีความจ ากัดในเรื่องบุคคลากรและ
อุปกรณ์เช่น รายวิชา กายวิภาคศาสตร์เบ้ืองต้น
ของมนุษย์ คณะฯขออนุมัติกับคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยท่ีจะได้จัดให้นักศึกษาได้ไปเรียนท่ี 
คณะสหเวชศาสตร์  มหาบูรพา ท าให้นักศึกษาได้
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การศึกษาระบบ ต่างๆจากร่างอาจารย์ใหญ่ ท่ีเป็น
คนจริงๆ ไม่ใช้วัสดุท่ีท าเทียม  ในการพานักศึกษา
ไปเรียนท่ีคณะสหเวชศาสตร์นอกจาก
ประสบการณ์ท่ีนักศึกษาได้รับแล้ว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาก็ได้รับประสบการณ์ 
จากอาจารย์ท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านกายวิภาค
ศาสตร์ จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในครั้งต่อไป 
นอกจากนั้นก็ยังท าให้ได้ทราบว่าทางคณะฯ ควรมี
การจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นชนิดใดเพิ่มขึ้น
เพื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม (9.10-9.11) 
4. ส่วนอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ใหม่ จะมีการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   ร่วมสอนกับอาจารย์ใน
คณะท่ีมีประสบการณ์การสอน  มีการประเมินโดย
การพูดคุย และส่งไปฝึกงานในรายวิชาท่ี ท่ีตรงกับ
สาขาหรือวิชาท่ีต้องสอน ท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาเนื่องจากคณะฯเพิ่งเปิดสอน
เป็นปีแรก อาจารย์ท่ียังไม่มีประสบการณ์ในการ
สอนจึงต้องเตรียมความพร้อมโดยศึกษาจาก
สถาบันอื่น ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนครบทุก
รายวิชา   
5.การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
- คณะฯ มีแผนการพัฒนาบุคลกากรสายสนับสนุน
โดยการส่งเข้ารับการอบรมในส่วนความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรสายสนับสนุนและร่วมศึกษาดูงานกับ
คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาเก่าท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนได้ดีจนเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
เพื่อให ้
     บุคลากรสายสนับสนุนมีความเข้าใจในบริบท
การด าเนินงานของคณะพยาบาล  ท าให้เกิดความ
สะดวก ความคล่องตัวในการท างานร่วมกันอย่าง
เป็นทีม 
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3. มีแผนการ
จัดการศึกษา
และแผนการ
ฝีกปฏิบัติทุก
ช้ันปีตลอด
หลักสูตรและ
มีการ
ด าเนินการ
ตามแผน 

√ - คณะฯ ได้จัดท าแผนการศึกษา มคอ. 1 และ 2 
ครบถ้วนท้ังหลักสูตร (9.12-9.13 ) ได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนการขอเปิดคณะพยาบาลศาสตร์  
ซึ่งคณะฯก็ได้รับการอนุมัติเป็นท่ีเรียบร้อยตามท่ี
ได้อธิบายไว้ในข้อ 1   
- แม้ว่าจะเปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรก ยังไม่
การเรียนการสอนท่ีเป็นวิชาการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลและได้มีการจัดท า master  plan  
(9.14-9.16) ครบท้ังหลักสูตรท้ังรายวิชาท่ีเป็น
ทฤษฎีและรายวิชาท่ีเป็นการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล   คณะได้มีการเตรียมความพร้อมของ
การฝึกงานโดยประสานงานความร่วมมือและท า 
MOU กับโรงพยาบาลท่ีจะใช้เป็นแหล่งฝึกงาน 
- ส าหรับรายวิชาท่ีท าการเรียนการสอนในปีแรกท่ี
เป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพท่ีต้องอาจารย์จากคณะอื่น 
เช่น คณะเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ คณะฯได้
ก าหนดให้มีอาจารย์ในคณะร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนจากภายนอกคณะ มีการ
พูดคุยและท าความเข้าใจในค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อการจัดการเรียนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาท่ี
นักศึกษาต้องน าไปใช้ ในวิชาการพยาบาล และ
การปฏิบัติพยาบาลต่อไป 
- คณะฯได้ด าเนินการสอนตามแผนการจัด
การศึกษา โดยการส่งแผนการศึกษาตลอด
หลักสูตรให้กับกองบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้กองบริการได้จัดท าตาราง
เรียนประจ าภาคการศึกษาในแต่ละภาค และเปิด
ให้นักศึกษาได้เข้าไปลงทะเบียนเรียน  
- อาจารย์ในคณะฯท่ีรับผิดชอบรายวิชาต้องจัดท า 
มคอ. 3 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหา 
ถ้าพบความซ้ าซ้อนของเนื้อหา ก็จะต้องพิจารณา
ว่าควรจัดให้อยู่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงวิชา
เดียว 

9.12 มคอ. 1 
9.13 มคอ. 2 
9.14 แผนการศึกษาตลอด
หลักสูตร 
9.15 Masterplan การเรียน
การสอนตลอดหลักสูตร 
9.16 ตารางเรียนของนักศึกษา
เทอมท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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4. มีระบบ
การจัดการ
ความเส่ียง
และดูแล
ความ
ปลอดภัยของ
นักศึกษา 

√ คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัดการความเส่ียง
และดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาโดย 
1. เพื่อให้นักศึกษามีการคงอยู่ตลอดหลักสูตรและ
ไม่เกิดปัญหาในการศึกษา ทางคณะฯได้จัดให้มี
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการเป็นรายกลุ่ม
ย่อย  โดยอาจารย์ 1 ท่าน จะมีนักศึกษาท่ีต้องให้
การดูแลหรือให้ค าปรึกษาประมาณ 5- 7 คน  
อาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและช่วย
แก้ปัญหาท่ีนักศึกษาประสบอยู่ ท้ังในเรื่องการ
เรียน ความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการเงิน เช่น การพูดคุยถึง
รายวิชาท่ีนักศึกษาคิดว่ายากหรือเรียนไม่เข้าใจ   
การให้ค าปรึกษาในการปรับตัว   การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย  การหาทุน
สนับสนุนในนักศึกษามีปัญหาการเงิน   โดย
นักศึกษาสามารถนัดและขอรับการค าปรึกษาจาก
อาจารย์ได้ตามท่ีนักศึกษาและอาจารย์สะดวก
กรณีรายบุคลคล  แต่รายกลุ่มต้องมีการพบกัน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (9.17) 
2. คณะฯ จัดให้มีอาจารย์ประจ าช้ันมีอาจารย์
ป ร ะจ า จ าน วน   2 ท่ าน เพื่ อ ให้ ค าป รึ ก ษ า  
ค าแนะน าแก่นักศึกษา ในเรื่องต่างๆ (9.18) 
3. เนื่องจากเป็นการเปิดการเรียนการสอนปีแรก 
นักศึกษาจึงไม่มีรุ่นพี่ ให้ค าแนะน า ทางคณะฯได้
ประสานความร่วมมือกับภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 9.19) และ
ขอให้นักศึกษาปี 2 และ ป3ี ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
มาเป็นพี่ เล้ียง เพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา
พยาบาลช้ันปีท่ี 1 ในช่วงแรกของการเปิดเทอม 
4.  เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของนักศึกษา
พยาบาล คณะฯได้ประสานงานกับงานอาคาร
สถานท่ีของมหาวิทยาลัย  เพื่อจัดให้นักศึกษา
พยาบาลทุกคนได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
ท าให้นักศึกษามีความปลอดภัย ไม่ต้องเดิน
ทางไกล โดยท่ีหอพักของมหาวิทยาลัยก็มีรั้วรอบ 

9.17 ค าส่ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 
9.18 ค าส่ังอาจารย์ประจ าช้ัน 
9.19 หนังสือขอความร่วมมือ
จากคณะพยาบาลถึงคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.20 .รายช่ือนักศึกษา
พยาบาลท่ีพักอยู่หอพัก 
มหาวิทยาลัย 
9.21 โครงการค่ายชมพู –เขียว 
9.22 รายงานการเดินทางไป
อบรมรายวิชากายภาคศาสตร์
กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิ
ยาลัยบูรพา 
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มียามประจ าหน้าประตูทางเข้า มีอาจารย์ ประจ า
หอพัก มีกฎระเบียบท่ีส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยมีความ
ปลอดภัย เช่นการห้ามบุคคลภายนอกขึ้นหอพัก  
นักศึกษาต้องกลับเข้าหอพักก่อนเวลา 22.00 น. 
(9.20) 
5. มหาวิทยาลัยมีกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งท า
หน้าท่ีดูแลนักศึกษา ได้มีการจัดการโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกปี ท่ีเรียกว่าค่ายชมพู- 
เขียว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย การขับขี่ปลอดภัยฯลฯ ซึ่งทาง
คณะฯได้ส่งนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศค่าย
ชมพู- เขียวทุกคน (9.21) 
 6. คณะได้มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอรถในการเดินทาไปอบรมรายวิชากายภาค
ศาสตร์กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา 
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดความเส่ียงในใน
การเดินทางของนักศึกษา (9.22) 

 
 
 


