
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๙ กรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    (แทน) ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.วรรณวิชน ี ถนอมชาติ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. ผศ.ดร.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. ผศ.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๗. ผศ.ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. นางสาวปณิตา  แฉ่งสงวน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
  ๑๑. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 ๑๓. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๑๖. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๑๗. ผศ.ดร.สุวรรณา   รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๑๘. อาจารย์เทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๙. นางสาววัชรี  ก าจัดโศรก   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๑. อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. อาจารย์พิชญา  ชิโนดม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๓. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    (แทน) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  (แทน) ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
  ๒๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 ๒๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๒๖. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ภาณุวัฒน ์ ด่านกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒. นางสาววันทนา ยั่งยืน   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๙. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
๑๑. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.๓๐     น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ว. ๑/๒๕๖๒ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๐๑๒๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ครั้งที่ ว. ๑/๒๕๖๒ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๐๑๒๒  
  ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที ่ว. ๑/๒๕๖๒ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๐๑๒๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่ว. ๑/๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่ว. ๑/๒๕๖๒ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ตอบข้อหารือ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามระเบียบ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไก การด าเนินการหลักสูตรของ 
  มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและ 
กลไกการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในหมวดที ่๒ การพัฒนาหลักสูตร ข้อ ๑๒  
“เมื่อหลักสูตรได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และถึงคราวจะด าเนินการจัดท า 
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
ใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแล้วแต่กรณี โดยมีจ านวน องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนด 
ในเกณฑ์มาตรฐาน” นั้น 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๖๒ วันอังคารที ่๑๔  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้หารือแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว แล้ว มีมติ คือ  
เนื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติ คือ  
ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและให้เริ่มใช้น าร่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ดังนั้น หลักสูตรที่จะเสนอให้พิจารณาอนุมัติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อาจจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 
หรือไม่ก็ได้ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกหลักสูตรที่จะเสนอให้พิจารณาอนุมัติ จะต้องถูกบรรจุใน 
แผนพัฒนาการศึกษาก่อน ที่ประชุมจึงมอบงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา  
หารือกับ กองกฎหมาย เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
บูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 
 ในการนี้ กองบริการการศึกษา ได้หารือกับกองกฎหมาย ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๐๒.๗/๐๐๓๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
หลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องแต่งตั้งโดยอธิการบดีเท่านั้นหรือไม่ หรืออธิการบดีสามารถมอบอ านาจ 
ให้คณบดีแต่งตั้งได้ ซ่ึงกองกฎหมายได้ตอบข้อหารือดังกล่าว ตามหนังสือที ่อว ๘๑๐๒.๑/๐๑๖๙  
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกฎหมายแจ้งว่า ตามข้อ ๑๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยระบบและกลไก การด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้เป็นอ านาจของ 
อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งระเบียบดังกล่าวไม่ได้ก าหนดเรื่อง  
การมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืนและไม่ได้มีข้อก าหนดห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้แต่อย่างใด  
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ดังนั้น ในเรื่องการมอบอ านาจจะต้องพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
บูรพา ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอ านาจช่วงให้ 
ปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก าหนดว่า 
 “ในการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ถ้ากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ 
อ านาจไว้อธิการบดีจะมอบอ านาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้า 
หน่วยงาน ภายในส่วนงานปฏิบัติการแทนในเรื่องนั้นก็ได้ 
 การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีจะก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจสามารถ 
มอบอ านาจช่วงไว้ก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในต าแหน่ง 
หน้าที่ของผู้รับมอบอ านาจในการปฏิบัติการแทน เป็นส าคัญด้วย 
 การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือ” 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ รายงานผลคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบออนไลน์  
  การจัดการศึกษาแบบ Module และ Credit Bank 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษา 
แบบออนไลน์ การจัดการศึกษาแบบ Module และ Credit Bank เพ่ือท าการศึกษาความเป็นไปได้และ 
แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และ 
รูปแบบธนาคารหน่วยกิต ส าหรับมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ด าเนินการจัดท าข้อมูล 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอ 

๑. สรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบ 
ออนไลน์ การจัดการศึกษาแบบ Module และ Credit Bank 

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง โครงการจัดการศึกษาแบบเทียบโอน 
ความรู้และประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. แฟ้มน าเสนอ Credit Bank @BUU 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ การจัดการศึกษาแบบ Module และ  
  Credit Bank 
 ๒. ขอให้คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ การจัดการศึกษา 
  แบบ Module และ Credit Bank กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
  กองกฎหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาทบทวนปรับ 
  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง โครงการจัดการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และ 
  ประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๓. เมื่อด าเนินการตามมติแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป 
   
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ การจัดตั้งสถาบันการศึกษาทั่วไป (General Education Academy) 
 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดท า 
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและ 
การเสนอความคิดเห็นของวิทยากร และมติคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เสนอให้ 
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “สถาบันการศึกษาทั่วไป” 
(General Education Academy) เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
เตรียมผู้สอน บริหารจัดการหลักสูตร จัดการงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงระเบียบต่างๆ 
 ที่เอื้อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
บูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมติ เห็นชอบ 
ในหลักการการจัดตั้งสถาบันศึกษาทั่วไป (General Education Academy) ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการจัดท าโครงการจัดตั้ง และพิจารณาเรื่องชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกครั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงานและการแบ่งหน่วยงาน 
ภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
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มติ  มอบประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการกองแผนงาน และ 
  คณะกรรมการจัดท ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมผู้สอน  

การบริหารจัดการรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และการบริหารจัดการงบประมาณ  
เพ่ือส่งให้สถาบันศึกษาทั่วไป 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ การประชุมหารือแนวทางการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การก ากับ 
  มาตรฐาน ๒ ปีติดต่อกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญ
มหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมชี้แจงหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และหารือ
แนวทางการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ จ านวน ๘ หลักสูตร ได้แก่  
หลักสูตรที่ตกซ้ า ๓ ปี ติดต่อกัน และหลักสูตรที่ตกซ้ า ๒ ปี ติดต่อกัน ซึ่งทางส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการยกเลิก (ปิด) หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
  ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒  มีหลักสูตรบางหลักสูตรที่มีแนวโน้มที่จะ 
ไม่ผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน เนื่องจากไม่ปรับหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
จ านวน ๘ หลักสูตร เป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยบูรพา ๖ หลักสูตร และหลักสูตรของสถาบันสมทบ 
๒ หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๖ หลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอให้ส่วนงานก ากับติดตาม 
การด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ ๑ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ส่วนงานตรวจสอบหลักสูตรที่เคยของดรับนิสิตและหลักสูตรที่ 
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดรับนิสิต โดยให้รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบว่าจะด าเนินการเปิดหลักสูตรต่อไป
หรือมีแผนที่จะยกเลิก (ปิด) หลักสูตร ทั้งนี้ให้สรุปข้อมูลจ านวนนิสิตคงค้าง สถานะปัจจุบันของนิสิต และ 
แนวทางการแก้ปัญหาหลักสูตรที่ตกซ้ า 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๕       น. 
 
 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
                 นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ              นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
                       ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย   ยงศิร)ิ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


