
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ 
วันอังคารที ่๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ณ หองการเรียนการสอนทางไกล (๑๐๗) ชั้น ๑ สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวทิยาลัยบูรพา 

----------------- 
 
ผูเขาประชมุ 
 ๑.  ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    ที่ปรึกษา 

 อธิการบด ี

 ๒.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๓.  ผศ.ดร.วิจิตรพร หลอสุวรรณกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

  ๔.  ผศ.ดร.สหทัยา รัตนะมงคลกลุ   กรรมการ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

๕.  ผศ.พัชน ี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว 

๖.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร 

 ๗.  รศ.ดร.มณีรัตน ภาคธูป    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๘.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

 ๙.  ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจแดง   กรรมการ 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๑๐. ผศ.ดร.สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

  คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

 ๑๑. ดร.มานะ  เชาวรัตน   กรรมการ 

  คณบดีคณะโลจิสติกส 

 



 
 

-๒- 

๑๒. ผศ.ดร.อุษาวด ี ตันติวรานุรักษ   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๑๓. ผศ.เอนก  สูตรมงคล   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๔. ผศ.ดร.วโิรจน เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๕. อาจารยสมาน สรรพศรี    กรรมการ 

  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

๑๖. ผศ.ดร.วิมลรัตน จตุรานนท   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๑๗. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

๑๘. ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๑๙. อาจารยวศิน ยุวนะเตมีย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๒๐. อาจารยลัญจกร สัตยสงวน   กรรมการ 

   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

๒๑. รศ.ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

   คณบดีคณะอัญมณี 

๒๒. ดร.สริตา  ปนมณ ี    กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒๓. อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

๒๔. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

๒๕. นางสาววรรณา แนบเชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หวัหนางานพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 



 
 

-๓- 

 ๒๗. นางสาวณัฐกานต ปดเกษม   ผูชวยเลขานุการ 

  นักวิชาการศกึษา 
 

ผูเขารวมประชุม 
  ๑.  อาจารยอนุรัตน อนันทนาธร   คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

  ๒.  ศ.นพ.สมพล  พงศไทย   คณะแพทยศาสตร 

  ๓.  ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน    คณะวิทยาศาสตร 
๔.  ดร.อุไรวรรณ  อินทมาโส   คณะวิทยาศาสตร 

  ๕.  ผศ.ดร.ดวงฤด ี เชิดวงศเจริญสุข   คณะวิทยาศาสตร 

  ๖.  อาจารยวรานุรินทร ยิสารคุณ   คณะวิทยาศาสตร 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 
 

วาระที ่๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  ขอเปดรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (เพิ่ม) ณ หนวยสอน 
       โรงเรียนเทคโนโลยไีออารพีซี 
 

           ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดรับการประสานงานจากโรงเรยีนเทคโนโลยีไออารพีซี  

วามีความสนใจที่จะรวมเปนสถาบันเครือขายกับคณะวิศวกรรมศาสตร  ตามขอบันทกึขอตกลงที่ได        

ลงนามไว  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยบรูพา  และสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ซึ่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรไดไปหารือกับผูอํานวยการโรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซีแลว  และได

รับทราบจากผูอํานวยการโรงเรียน ฯ  วาคณะผูบริหารของโรงเรียน ฯ  สนใจรวมเปดสอนในกลุมวชิา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ในภาคตน  ปการศกึษา  ๒๕๕๒  โดยรับนิสิตจาํนวน  ๔๐  คน  ในการ

นี้เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรจะดําเนินการประกาศรับสมัครนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ระหวาง

วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๒  จงึจะขออนุญาตประชาสัมพนัธการเปดรับนิสิตเพิ่ม  ณ  

หนวยสอนโรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซีดวย  ทั้งนี้ในเรื่องของการประเมินความพรอมนั้น  คณะ

วิศวกรรมศาสตรจะดําเนนิการโดยเร็ว  และในกรณีที่ไมสามารถเปดหนวยสอนได  ผูสมัครสามารถไปเรียน  

ณ  หนวยสอนวิทยาลัยเทคนคิระยองได  ซึง่ที่ผานมามนีสิิตบางคนก็เคยขอยายหนวยสอนซึง่กนัและกัน

เนื่องจากมกีารยายสถานทีท่ํางาน 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  



 
 

-๔- 

๑.๒  (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพาวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาสาํหรบั 
       นสิิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕..... 
 

           ดวยเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวทิยาลยับูรพา  วาดวยคาบํารุงและ

คาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนิสิตภาคปกติ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ  เอื้อตอการบริหาร

และการจัดการ  และเกิดผลดีตอมหาวทิยาลัย 
 
ประเด็นเสนอ   ๑.  คณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

      ระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัจัดทํารางระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวาดวย 

      คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕...เรียบรอยแลว 

๒.  ใหคณะพจิารณาดําเนินการ 

      ๒.๑  แบงกลุมสาขาวิชา  โดยแบงคณะละไมเกนิ  ๒  กลุม 

   พรอมทัง้ระบอัุตราคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรียน  (ดังตัวอยางขอ ๖) 

      ๒.๒  ระบสุาขาวิชาในแตละกลุมสาขาวิชา  เพื่อใหมหาวิทยาลยัจัดทําประกาศ 

   (ตามขอ ๑๐) 

      ๒.๓  พิจารณาคาธรรมเนียมเพิ่มเติม  สําหรับนิสิตหลักสูตรนอกเวลาหรือหลกัสตูร 

   โครงการพิเศษ 

๓.  พิจารณาระเบียบมหาวทิยาลยับูรพา  วาดวยคาธรรมเนียมอื่น ๆ  ที่เรียกเก็บตาม 

      รายการตามขอ  ๕ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  รับทราบ   

(๒)  ขอใหคณะ ฯ / วทิยาลยั  ดําเนนิการพจิารณาตามขอ ๒  และแจง 

         ผลการพจิารณาใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  (ผศ.ดร.สหทัยา  รัตนะมงคลกลุ)   

       ภายในวนัที ่ ๒๐  มนีาคม  ๒๕๕๒ 
 
๑.๓  การจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

   

           อธกิารบดี  (ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ)  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ในระหวางวันที่      

๑๙-๒๑  มนีาคม  ๒๕๕๒  มหาวิทยาลยับูรพาจะจัดทาํแผนยทุธศาสตรของมหาวทิยาลยับูรพา               

ที่เกาะชาง  จงัหวัดตราด 

 



 
 

-๕- 

ประเด็นเสนอ   เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ 
         วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ 

 

          ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒  วันที ่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๒  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพื่อรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที ่๑/๒๕๕๒ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   
 
วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไมมี - 

 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 

๔.๑  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาญี่ปุน 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗   
 

           ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เปนการ

ปรับปรุงแกไขรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  เนื่องจากเกิดความผดิพลาดในการตรวจสอบขอมูล  

จํานวน ๓ รายวิชา  ดังนี ้

  แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  จํานวน ๑ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๔๐๐๕๙๒   ปฏิบัติการสอน ๒    ๖(๐-๓๐-๐)  

                 Teaching Practice I 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Teaching Practice II 

  แกไขรหัสวิชา  จํานวน ๒ รายวิชา  

 



 
 

-๖- 

  (๑) รายวิชา ๔๐๐๔๓๒   บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาญี่ปุน ๑  ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Japanese Language I 

 แกไขรหัสวิชา เปน    ๔๐๐๔๒๖ 

  (๒) รายวชิา ๔๐๐๔๓๓ บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาญี่ปุน ๒   ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Japanese Language II 

 แกไขรหัสวิชา เปน     ๔๐๐๔๒๗   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต   

สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

 
๔.๒  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

          ดวยคณะศึกษาศาสตร ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เปนการ

ปรับปรุงแกไขรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  และจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เนื่องจากเกิดความ

ผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล  จาํนวน ๘ รายวิชา  ดังนี ้

  แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  จํานวน ๗ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๒๐๘๓๗๑  วรรณกรรมสุนทรภู     ๒(๒-๐-๔)  

                Sunthon Phu’s Literary Works  

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Soonthonpoo’s Literary Works 

  (๒) รายวชิา ๒๐๘๔๙๑ ปญหาการใชภาษาไทยในปจจุบัน ๒(๒-๐-๔) 

     Problems of Contemporary Thai Usage 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Problems in Contemporary Thai Usage 



 
 

-๗- 

  (๓) รายวชิา ๔๐๐๔๑๖ บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาไทย ๑  ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Thai in Basic Education I 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษในหนาคาํอธิบายรายวิชา เปน      

Learning Management Integration for Thai Language I 

  (๔) รายวชิา ๔๐๐๔๑๗ บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาไทย ๑      ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Thai in Basic Education II 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษในหนาคาํอธิบายรายวิชา เปน      

Learning Management Integration for Thai Language II 

  (๕) รายวชิา ๔๐๐๕๙๒   ปฏิบัติการสอน ๒    ๖(๐-๓๐-๐)  

                 Teaching Practice I 

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Teaching Practice II 

  (๖) รายวิชา ๔๒๓๒๐๔ การวิจยัและพฒันาสื่อ ๓(๓-๐-๖) 

     Media Research and Development 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Research and Media Development 

  (๗) รายวชิา ๔๒๓๓๐๗ ส่ือสารมวลชนกับการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

     The Mass Media in Education 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   The Mass Media and Education 

แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  จาํนวน ๑ รายวชิา 

  ๘.  รายวิชา ๔๓๓๓๐๑ การสงเสริมการเรียนรู ๒(๑-๒-๔) 

     Learning Promotion 

 แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เปน   ๒(๒-๐-๔) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๘- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต   

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะศึกษาศาสตร  ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการ ฯ   

         เสนอแนะ  ดงันี ้

         (๑.๑)  ขอใหคณะศึกษาศาสตร  ประสานกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      เกีย่วกบัรายวิชาและรหสัวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      ใหเรียบรอยกอนนําเขาประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

 
๔.๓  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนดุริยางคศึกษา 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

        ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนดุริยางคศึกษา  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เปนการ

ปรับปรุงแกไข  ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  และจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดใน

การตรวจสอบขอมูล  จาํนวน ๙ รายวิชา  ดังนี ้

  แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  จํานวน ๘ รายวิชา  

  (๑) รายวิชา ๔๐๐๕๙๒   ปฏิบัติการสอน ๒    ๖(๐-๓๐-๐)  

                 Teaching Practice I 

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Teaching Practice II 

 

  (๒) รายวชิา ๔๒๓๒๐๔ การวิจยัและพฒันาสื่อ ๓(๓-๐-๖) 

     Media Research and Development 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Research and Media Development 

  (๓) รายวชิา ๔๒๓๓๐๗ ส่ือสารมวลชนกับการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

     The Mass Media in Education 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   The Mass Media and Education 

 

 



 
 

-๙- 

  (๔) รายวชิา ๔๕๐๑๔๓  ทฤษฎีโนตสากล    ๒(๒-๐-๔)  

                 Theory of Western Music 

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Theory of Western Music Notation 

  (๕) รายวชิา ๔๕๐๒๑๒ ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล ๒(๑-๓-๒) 

     Fundament of Western Music 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Fundamental of Western Music 

  (๖) รายวิชา ๔๕๐๓๓๑ ศิลปะการแสดงไทย ๒(๒-๐-๔) 

     Theatres in Thailand  

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษในหนาคาํอธิบายรายวิชา  เปน   Thai Acting 

  (๗) รายวชิา ๔๕๐๔๑๘ เครื่องสาย ๒   ๒(๑-๓-๒) 

     Thai String Instruments I 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Thai String Instruments II 

  (๘) รายวชิา ๔๕๐๔๒๓ ดนตรีรวมสมยั   ๒(๑-๓-๒) 

     Contemparary Music 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Contemporary Music 

  แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  จาํนวน ๑ รายวชิา 

  (๑)  รายวิชา ๔๓๓๓๐๑ การสงเสริมการเรียนรู ๒(๑-๒-๔) 

     Learning Promotion 

 แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เปน   ๒(๒-๐-๔) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต   

สาขาวิชาการสอนดุริยางคศึกษา  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

 



 
 

-๑๐- 

๔.๔  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

          ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมเีหตุผลในการปรับปรุงแกไข คือ เปนการปรับปรุง

แกไขชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ  และจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการ

ตรวจสอบขอมูล  จาํนวน ๑๓ รายวิชา  ดังนี ้

  แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  จํานวน ๑๑ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๔๐๐๕๙๒   ปฏิบัติการสอน ๒    ๖(๐-๓๐-๐)  

                 Teaching Practice I 

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Teaching Practice II 

  (๒) รายวชิา ๔๒๓๒๐๔ การวิจยัและพฒันาสื่อ ๓(๓-๐-๖) 

     Media Research and Development 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Research and Media Development 

  (๓) รายวชิา ๔๒๓๓๐๗ ส่ือสารมวลชนกับการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

     The Mass Media in Education 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   The Mass Media and Education 

  (๔) รายวชิา ๔๐๕๓๐๔  การจัดประสบการณดนตรีและนาฎศิลปสําหรับเด็กปฐมวยั ๓(๓-๐-๖)  

                 Music and Drama Art Experiences for Young Children 

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Music and Performing Art Experiences for Young Children 

  (๕) รายวชิา ๔๐๕๓๐๘ การสรางเสริมสมรรถภาพครูปฐมวัย ๒(๒-๐-๔) 

     Seminar in Early Childhood Education  

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  เปน   Professional Development for Early Childhood Teacher 

 

  (๖) รายวิชา ๔๐๕๔๐๒ การศึกษาสําหรับผูปกครอง  ๒(๒-๐-๔) 

     Education for Parents Education 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Education for Parents 

  (๗) รายวชิา ๔๐๕๔๑๐ การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเดก็ปฐมวัย 

ตามแนววอลดอรฟ  ๒(๒-๐-๔) 

     Learning Experiences for Young Children on Waldorf Education 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Learning Experiences for Young Children on Waldorf Approach 



 
 

-๑๑- 

  (๘) รายวชิา ๔๐๕๔๑๑ การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเดก็ปฐมวัย 

ตามแนวมอนเตสซอรี่  ๒(๒-๐-๔) 

     Learning Experiences for Young Children on Montessori 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Learning Experiences for Young Children on Montessori Approach 

  (๙) รายวชิา ๔๐๕๔๑๒  การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเดก็ปฐมวัย 

ตามแนวนีโอฮวิแมนนิส  ๒(๒-๐-๔) 

     Learning Experiences for Young Children on  

Neo-Humanist Education 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Learning Experiences for Young Children on  

Neo-Humanist Approach 

  (๑๐)รายวิชา ๔๐๕๔๑๓ การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเดก็ปฐมวัย 

ตามแนวไฮ/สโคป  ๒(๒-๐-๔) 

     Learning Experiences for Young Children on  

High/Scope Curriculum 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Learning Experiences for Young Children on  

High/Scope Approach 

  (๑๑)รายวิชา ๔๐๕๔๙๑ การศึกษาอิสระในการศึกษาปฐมวัย ๒(๒-๐-๔) 

     Independent Study in Early Childhood 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Independent Study in Early Childhood Education 

  แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  จํานวน ๒ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๔๓๓๓๐๑ การสงเสริมการเรียนรู ๒(๑-๒-๔) 

     Learning Promotion 

 แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เปน   ๒(๒-๐-๔) 

  (๒) รายวชิา ๔๐๕๓๐๕ วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั ๓(๓-๐-๖) 

     Young Children Literature  

 แกไขจํานวนหนวยกิตในหนาคําอธิบายรายวิชา  เปน   ๒(๒-๐-๔) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 



 
 

-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต   

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

 
๔.๕  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

           ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เปนการ

ปรับปรุงแกไขรหัสวิชาชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  และจาํนวนหนวยกิตในวงเล็บ  เนื่องจากเกิดความ

ผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล  จาํนวน ๗ รายวชิา  ดังนี ้

  แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  จํานวน ๔ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๒๑๒๓๗๒  ภาษาอังกฤษในสํานักงาน ๒ ๒(๑-๒-๓) 

     Business for Workplace  

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน English for Workplace 

  (๒) รายวชิา ๔๐๐๕๙๒   ปฏิบัติการสอน ๒    ๖(๐-๓๐-๐)  

                 Teaching Practice I 

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Teaching Practice II 

  (๓) รายวชิา ๔๒๓๒๐๔ การวิจยัและพฒันาสื่อ ๓(๓-๐-๖) 

     Media Research and Development 

 แกไขชื่อวิชาภาษอังกฤษ เปน   Research and Media Development 

  (๔) รายวชิา ๔๒๓๓๐๗ ส่ือสารมวลชนกับการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

     The Mass Media in Education 

 แกไขชื่อวิชาภาษอังกฤษ เปน   The Mass Media and Education 

  แกไขรหัสวิชาและชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  จาํนวน ๒ รายวชิา 

  (๑) รายวิชา ๔๐๐๔๒๘ บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ๑  ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Chinese Language I 

 



 
 

-๑๓- 

 แกไขรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน      

     ๔๐๐๔๒๐ บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ๑  

      Learning Management Integration for English Language I 

  (๒) รายวชิา ๔๐๐๔๒๙ บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ๒  ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Chinese Language II 

 แกไขรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน      

     ๔๐๐๔๒๑  บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ๒  

      Learning Management Integration for English Language II 

  แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  จาํนวน ๑ รายวชิา 

  (๑) รายวิชา ๔๓๓๓๐๑ การสงเสริมการเรียนรู ๒(๑-๒-๔) 

     Learning Promotion 

 แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เปน   ๒(๒-๐-๔) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต   

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

 
๔.๖  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

         ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมเีหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เปนการปรับปรุง

แกไขรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  และจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดใน

การตรวจสอบขอมูล  จาํนวน ๓ รายวิชา  ดังนี ้

 



 
 

-๑๔- 

  แกไขชื่อรหัสวิชา  จํานวน ๒ รายวชิา 

  ๑.  รายวิชา ๔๐๐๔๓๔  บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาจีน ๑   ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Chinese Language I 

 แกไขรหัสวิชา  เปน  ๔๐๐๔๒๘   บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาจีน ๑  

  ๒.  รายวิชา ๔๐๐๔๓๕   บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาจีน ๒   ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Chinese Language II 

 แกไขรหัสวิชา  เปน  ๔๐๐๔๒๙    บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาจีน ๒   

  แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  จํานวน ๑ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๔๐๐๕๙๒   ปฏิบัติการสอน ๒    ๖(๐-๓๐-๐)  

                 Teaching Practice I 

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Teaching Practice II 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต   

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

 
๔.๗  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนชวีวิทยา 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

          ดวยคณะศึกษาศาสตร ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๗   โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  เปนการปรับปรุง

แกไขรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  จํานวนหนวยกิต  และคําอธบิายรายวิชา  เนื่องจากเกิดความ

ผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล  จาํนวน ๑๑ รายวิชา  ดังนี ้

  แกไขรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และจาํนวนหนวยกติในหนาคําอธิบายรายวิชา 

จํานวน ๑ รายวิชา 



 
 

-๑๕- 

  (๑) รายวิชา ๓๐๑๔๙๒  โครงงานวทิยาศาสตร  ๒(๐-๔-๒) 

     Science Project 

    แกไขรหัสวิชา  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษและจํานวนหนวยกิต ในหนาคําอธิบายรายวิชา  เปน  

      ๓๐๑๔๙๑   โครงงานวทิยาศาสตร  ๑(๐-๒-๑) 
     Scientific Projects 
  แกไขรหัสวิชาในหนาคําอธบิายรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๓๐๖๒๑๓ สัตววิทยา      ๓(๒-๓-๔) 

     Zoology 

 แกไขรหัสวิชา ในหนาคําอธบิายรายวิชา  เปน     ๓๐๖๒๓๑  

  เพิ่มคําอธบิายรายวิชา  จํานวน ๓ รายวิชา  

  (๑) รายวิชา ๓๑๖๒๒๑ ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป       ๑(๐-๓-๐) 

     General Biochemistry Laboratory  

 เพิ่มคําอธบิายรายวิชา ดังนี ้

     บุรพวิชา : ๓๑๖๒๐๑ หรือเรียนพรอมกับ ๓๑๖๒๐๑ 

     ปฏิบัติการที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา ๓๑๖๒๐๑ โดยเนน 

เทคนิคพื้นฐานที่ใชในการศึกษาทางชีวเคมี 

  (๒) รายวชิา ๒๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑  ๓(๓-๐-๖) 

     English I 

 เพิ่มคําอธบิายรายวิชา ดังนี ้

     ส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ อานและฟงเรื่องทั่วไปในวงศพัทและ 

  โครงสรางระดบัพื้นฐาน พูดและเขียนตอบคําถามเกี่ยวกบัเร่ืองที่อานและฟง รวมทั้งจด 

บันทกึยออยางงายเปนภาษาอังกฤษ 

 

  (๓) รายวชิา ๒๑๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒   ๓(๓-๐-๖) 

     English II 

 เพิ่มคําอธบิายรายวิชา ดังนี ้

     ส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ อานและฟงเรื่องทั่วไปในวงศพัทและ 

  โครงสรางระดบัที่ยากขึ้นกวารายวชิา ๒๑๒๑๐๑  พูดและเขียนตอบคําถามเกี่ยวกบัเร่ือง  

ที่อานและฟงรวมทัง้จดบนัทกึยออยางงายเปนภาษาอังกฤษ 

แกไขรหัสวิชา  จํานวน ๒ รายวิชา 

 



 
 

-๑๖- 

  (๑) รายวิชา ๔๐๐๔๑๒  บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๑  ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Science I 

 แกไขรหัสวิชา  เปน  ๔๐๐๔๑๔    บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๑  

  (๒) รายวชิา ๔๐๐๔๑๓   บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๒  ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Science II 

 แกไขรหัสวิชา  เปน  ๔๐๐๔๑๕    บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๒  

  แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  จํานวน ๓ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๔๐๐๕๙๒   ปฏิบัติการสอน ๒    ๖(๐-๓๐-๐)  

                 Teaching Practice I 

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Teaching Practice II 

  (๒) รายวชิา ๔๒๓๒๐๔ การวิจยัและพฒันาสื่อ ๓(๓-๐-๖) 

     Media Research and Development 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Research and Media Development 

  (๓) รายวชิา ๔๒๓๓๐๗ ส่ือสารมวลชนกับการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

     The Mass Media in Education 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   The Mass Media and Education 

  แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  จาํนวน ๑ รายวชิา 

  (๑) รายวิชา ๔๓๓๓๐๑ การสงเสริมการเรียนรู ๒(๑-๒-๔) 

     Learning Promotion 

 แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เปน   ๒(๒-๐-๔) 

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต   

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 



 
 

-๑๗- 

 
๔.๘  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนเคม ี
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

          ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนเคมี ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข คือ เปนการปรับปรุงแกไข

ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  จาํนวนหนวยกิตในวงเล็บ และคําอธิบายรายวิชา  

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล  จาํนวน ๙ รายวิชา  ดงันี ้

  แกไขชื่อวิชาภาษาไทยและชือ่วิชาภาษาอังกฤษ  จาํนวน ๑ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๓๐๓๒๓๑ ปฏิบัติการเคมีฟสิกัลปพื้นฐาน       ๑(๐-๓-๐) 

     Fundamental Physical Chemistry Laboratory II 

แกไขชื่อวิชาภาษาไทย และชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  เปน 

              ๓๐๓๒๓๑ ปฏิบัติการเคมีฟสกิัล        ๑(๐-๓-๐) 
     Physical Chemistry Laboratory 
  แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  จํานวน ๖ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๓๐๑๔๙๑  โครงงานวทิยาศาสตร  ๑(๐-๒-๑) 

     Science Projects 

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  เปน  Scientific Projects 

  (๒) รายวชิา ๔๐๐๔๓๑   บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๑  ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Science Teaching I 

 แกไขขื่อวิชาภาษาองักฤษ  เปน  Learning Management Integration for Science I 

  (๓) รายวชิา ๔๐๐๔๓๒   บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๒   ๓(๒-๔-๘) 

     Learning Management Integration for Science Teaching II 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ  เปน  Learning Management Integration for Science II 

  (๔) รายวชิา ๔๐๐๕๙๒   ปฏิบัติการสอน ๒    ๖(๐-๓๐-๐)  

                 Teaching Practice I 

    แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน Teaching Practice II 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๘- 

  (๕) รายวชิา ๔๒๓๒๐๔ การวิจยัและพฒันาสื่อ ๓(๓-๐-๖) 

     Media Research and Development 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   Research and Media Development 

  (๖) รายวิชา ๔๒๓๓๐๗ ส่ือสารมวลชนกับการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

     The Mass Media in Education 

 แกไขชื่อวิชาภาษาองักฤษ เปน   The Mass Media and Education 

  แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  จาํนวน ๑ รายวชิา 

  (๑) รายวิชา ๔๓๓๓๐๑ การสงเสริมการเรียนรู ๒(๑-๒-๔) 

     Learning Promotion 

 แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เปน   ๒(๒-๐-๔) 

   เพิ่มคําอธบิายรายวิชา  จํานวน ๑ รายวิชา 

  (๑) รายวิชา ๔๐๔๒๐๕ การสอนโครงการงาน ๒(๒-๐-๔)  

     Project Teaching 

 เพิ่มคําอธบิายรายวิชา  ดงันี ้

     การจัดกิจกรรมโครงงานจากสาระการเรียนรู (ในหลักสตูร) ฝกปฏิบัติ 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรูทีผู่เรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาวางแผนการศึกษา 

  ทดลองพฒันาปรับปรุง เพื่อใหไดขอมูลที่เปนความรู (ในรปูของโครงงาน) ศึกษางานวิจัยเกีย่วกับ 

การสอนโครงงาน 

 (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต   

สาขาวิชาการสอนเคมี  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

 

 

 



 
 

-๑๙- 

๔.๙  การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา 
       ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

          ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข คือ เปนการ

ปรับปรุงแกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล  จาํนวน ๑ 

รายวชิา  ดังนี ้

  แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  จาํนวน ๑ รายวชิา 

  (๑) รายวิชา ๔๒๓๔๙๑ โครงงานเทคโนโลยีการศึกษา :  การศึกษาอิสระ ๓(๐-๙-๐) 

     Educational Technology project : Independent Study 

 แกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ  เปน   ๓(๓-๐-๖) 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 
 

๔.๑๐  การรบับุคคลเขาศกึษาระดับปรญิญาตรี ภาคพิเศษ (หลกัสูตร ๔-๕ ป)  
 

             ตามทีก่องบริการการศึกษาเปนหนวยประสานงานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร ๔-๕ ป)  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  นัน้  ขณะนี้กาํลังดําเนินการ

จัดทําระเบยีบการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร ๔-๕ ป) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

   กองบริการการศึกษาจึงขอเสนอรูปแบบการรับสมัคร ปฏิทินการรับและเกณฑ

การรับบุคคลเขาศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร ๔-๕ ป)  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  ดงันี ้

 

 



 
 

-๒๐- 

๑.  รูปแบบการรับสมัคร 
 รับสมัครผาน Internet และชําระเงนิคาสมัครผานธนาคารกรุงไทยทกุสาขาทั่วประเทศ 
 
๒.  ปฏทิินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  ๔-๕  ป  มหาวิทยาลยับูรพา 
      ประจาํปการศึกษา  ๒๕๕๒  
 

รายการ สถานที ่/ ผูรบัผิดชอบ วัน / เวลาที่รบัสมัคร เวลา 

ขอรับระเบียบการ 
ดาวนโหลดจาก  

website : http://service.buu.ac.th 
๖ เม.ย.– ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๒ - 

รับสมัครทาง 

Internet 

Website :   

http://e-admission.buu.ac.th/ 

Website :  http://service.buu.ac.th

๒๐ เม.ย. – ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๒ - 

วิธีการชําระเงนิ ธนาคารกรุงไทย  ทกุสาขาทั่วประเทศ 
๒๐ เม.ย. – ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๒ 

๐๘.๒๐ น. – 

๑๖.๓๐ น. 

ประกาศรายชือ่ผูมี

สิทธิ์สอบสัมภาษณ 

/ ตรวจรางกาย 

อาคาร  ภปร.  มหาวทิยาลัยบูรพา 

Website  :  

http://service.buu.ac.th 

๑๙ พ.ค. ๒๕๕๒ ๑๖.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ / 

ตรวจรางกาย 

มหาวิทยาลยับูรพา  ชลบุรี 
๒๓ พ.ค. ๒๕๕๒ 

๐๙.๐๐ น. – 

๑๖.๐๐ น. 

ประกาศผลขั้น

สุดทาย 

อาคาร  ภปร.  มหาวทิยาลัยบูรพา 

Website http://service.buu.ac.th 
๒๕ พ.ค. ๒๕๕๒ 

๐๙.๐๐ น.  

เปนตนไป 

รายงานตัวเขาเปน

นิสิต 

มหาวิทยาลยับูรพา  ชลบุรี 
๒๖  พ.ค. ๒๕๕๒ 

๐๙.๐๐ o. – 

๑๖.๐๐ น. 

 

 หมายเหต ุ ปฏิทินการสมคัรคัดเลือกอาจมีการเปลีย่นแปลงได 

 

 

 

 

 

 

http://service.buu.ac.th/


 
 

-๒๑- 

๓.  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 
องคประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาคือ 

  (๑)  GPAX       รอยละ ๑๐ 

(๒) GPA  กลุมสาระ      รอยละ   ๒๐ 

  (๓)  คะแนน  O-Net, A-Net      รอยละ  ๗๐ 

(๔)  สอบสัมภาษณ / ตรวจรางกาย    ผาน / ไมผาน  

หมายเหตุ     ไมผาน หมายถึง ไมผานการพิจารณาการคัดเลือกเขาศึกษา 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  ขอ ๒  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  ๔-๕  ป   

       มหาวทิยาลัยบูรพาประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒  ใหเพิ่มวธิีการชําระเงินดวยตนเอง 

       และการชําระเงนิทางไปรษณีย  ในระหวางวันที ่ ๑๔-๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 

  (๒)  ขอ ๓  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 

         (๒.๑)  ขอ ๑  GPAX  รอยละ ๑๐   

         (๒.๒)  ขอ ๓  คะแนน  O-Net, A-Net   รอยละ  ๗๐  ขอใหตัดคะแนน  A-Net  ออก 

         (๒.๓)  ขอใหคณะ ฯ/วทิยาลยั  พิจารณาทบทวนคาน้ําหนกัคะแนน  GPA  กลุมสาระ   

     และคะแนน  O-Net  อีกครั้ง 

         (๒.๔)  ขอใหกองบริการการศึกษา  ทาํหนังสือถึงคณะ ฯ/วิทยาลยัเพื่อขอขอมูล 

        องคประกอบการพิจารณาคัดเลือก  GPA  กลุมสาระ  และคะแนน  O-Net 

 
๔.๑๑  หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

           หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

             ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน

สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  คือ  

เนื่องจากมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปนกฎหมายแมบททาง

การศึกษาของไทย  ทําใหมกีารเปลี่ยนแปลงหลักการและแนวคิด  รวมทั้งสาระสําคญัตาง ๆ  ที่เกีย่วของกับ

การจัดการศึกษาของชาติหลายประการนอกจากนั้นสภาพสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมอืงและวัฒนธรรม  ไดมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสงัคมโลก  จึงตองมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหมีความทันสมัยและ



 
 

-๒๒- 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  โดยเนนการจัดรายวิชาตาง ๆ  ใหมีลักษณะบูรณาการมากขึ้น   

แตทั้งนี้ปรากฏวามีความผดิพลาดเรื่องการพิมพ  ทาํใหหลกัสูตรฉบับที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ไมมคีวามถกูตอง  จึงยกเลกิฉบับ

ดังกลาวและใชเอกสารหลักสูตรฉบับนี้แทน    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  โครงสรางหลกัสตูร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา ๑๗๐ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    ๓๑  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาชีพครู     ๕๘  หนวยกิต 

   - วิชาชีพครูบังคับ  ๕๑ 

   - วิชาชีพครูเลอืก ไมนอยกวา     ๗   

  ค.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    ๗๕  หนวยกิต 

   - วิชาเอกบังคบั   ๖๖ 

   - วิชาเอกเลือก      ๙   

  ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หนวยกติ   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะศึกษาศาสตร  ปรับแกตามทีค่ณะกรรมการ ฯ   

         เสนอแนะ  ดงันี ้

         (๑.๑)  ขอใหคณะศึกษาศาสตร  ประสานกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      เกีย่วกบัรายวิชาและรหสัวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      ใหเรียบรอยกอนนําเขาประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

 

 

 



 
 

-๒๓- 

๔.๑๒  หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศกึษา   
           หลกัสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

             ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสุข

ศึกษาและพลศึกษา  หลักสตูรใหม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมเีหตุผลในการปรับปรุง  คือ  เนื่องจากมกีาร

ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของไทย  

ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงหลกัการและแนวคิด  รวมทั้งสาระสําคัญตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

ของชาติหลายประการนอกจากนัน้สภาพสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและวัฒนธรรม  ไดมีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามสภาวะของสังคมโลก  จึงตองมกีารปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมยัและสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว  โดยเนนการจัดรายวิชาตาง ๆ  ใหมีลักษณะบรูณาการมากขึ้น  แตทัง้นี้ปรากฏวามี

ความผิดพลาดเรื่องการพมิพ  ทาํใหหลักสูตรฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ไมมีความถูกตอง  จงึยกเลกิฉบับดังกลาวและใชเอกสาร

หลักสูตรฉบบันี้แทน    (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ)  
  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๖๙ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    ๓๑  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาชีพครู     ๕๘  หนวยกิต 

   - วิชาชีพครูบังคับ  ๕๑ 

   - วิชาชีพครูเลอืก ไมนอยกวา     ๗   

  ค.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    ๗๔  หนวยกิต 

   - วิชาเอกบังคบั   ๖๒  

   - วิชาเอกเลือก   ๑๒   

  ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หนวยกติ   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒๔- 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา   

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

(๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

   
๔.๑๓  หลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร  
         หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗  

 

             ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีเหตุผลในการปรบัปรุง  คือ  เนือ่งจากมีการประกาศใช

พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของไทย  ทําใหมกีาร

เปลี่ยนแปลงหลักการและแนวคิด  รวมทั้งสาระสําคัญตาง ๆ  ที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษาของชาติ

หลายประการ  นอกจากนัน้สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและวฒันธรรม  ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาวะของสงัคมโลก  จึงตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมคีวามทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว  โดยเนนการจัดรายวิชาตาง ๆ  ใหมีลักษณะบรูณาการมากขึ้น  แตทัง้นี้ปรากฏวามีความผิดพลาด

เร่ืองการพมิพ  ทาํใหหลักสูตรฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

เมื่อวันที ่ ๒  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๙  ไมมีความถูกตอง  จึงยกเลกิฉบับดังกลาวและใชเอกสารหลักสูตร

ฉบับนี้แทน    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๖๙ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    ๓๑  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาชีพครู     ๕๘  หนวยกิต 

   - วิชาชีพครูบังคับ  ๕๑ 

   - วิชาชีพครูเลอืก ไมนอยกวา     ๗   

  ค.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    ๗๔  หนวยกิต 

   - วิชาเอกบังคบัรวม  ๒๗  

   - วิชาเอกบังคบั   ๓๘ 

   - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา     ๙   

  ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หนวยกติ   



 
 

-๒๕- 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 
 

๔.๑๔  หลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟสกิส  
         หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗  

 

             ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน

ฟสิกสหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  คือ  เนื่องจากมีการประกาศใช

พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของไทย  ทําใหมกีาร

เปลี่ยนแปลงหลักการและแนวคิดรวมทั้งสาระสําคัญตาง ๆ  ที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษาของชาติหลาย

ประการ  นอกจากนั้นสภาพสังคม  เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม  ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ

ของสังคมโลก  จึงตองมกีารปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมยัและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

โดยเนนการจัดรายวิชาตาง ๆ  ใหมีลักษณะบูรณาการมากขึ้น  แตทัง้นี้ปรากฏวามคีวามผิดพลาดเรื่องการ

พิมพ  ทําใหหลักสูตรฉบับทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  เมือ่วันที่  ๒  

กุมภาพนัธ  ๒๕๔๙  ไมมีความถูกตอง  จึงยกเลกิฉบับดังกลาวและใชเอกสารหลักสูตรฉบับนี้แทน    

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๗๑ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    ๓๑  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาชีพครู     ๕๘  หนวยกิต 

   - วิชาชีพครูบังคับ  ๕๑ 

   - วิชาชีพครูเลอืก ไมนอยกวา     ๗   

  ค.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    ๗๖  หนวยกิต 

   - วิชาเอกบังคบัรวม  ๒๗  

   - วิชาเอกบังคบั   ๔๖  

   - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา     ๓    



 
 

-๒๖- 

  ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หนวยกติ   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟสิกส หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 
 

๔.๑๕  หลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 
             หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

             ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตรทั่วไป  หลกัสตูรใหม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมเีหตุผลในการปรับปรุง  คือ  เนื่องจากมกีาร

ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของไทย  

ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงหลกัการและแนวคิด  รวมทั้งสาระสําคัญตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

ของชาติหลายประการ  นอกจากนั้นสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและวัฒนธรรม  ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคมโลก  จึงตองมกีารปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมยัและสอดคลอง

กับการเปลีย่นแปลงดังกลาว  โดยเนนการจัดรายวิชาตาง ๆ  ใหมีลักษณะบูรณาการมากขึ้น  แตทัง้นี้

ปรากฏวามีความผิดพลาดเรื่องการพิมพ  ทําใหหลกัสูตรฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ไมมคีวามถกูตอง  จึงยกเลกิฉบับ

ดังกลาวและใชเอกสารหลักสูตรฉบับนี้แทน    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๖๙ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    ๓๑  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาชีพครู     ๕๘  หนวยกิต 

   - วิชาชีพครูบังคับ  ๕๑ 

   - วิชาชีพครูเลอืก ไมนอยกวา     ๗   

 

 

 



 
 

-๒๗- 

  ค.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    ๗๔  หนวยกิต 

   - วิชาเอกบังคบัรวม  ๓๑  

   - วิชาเอกบังคบั   ๓๗   

   - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา     ๖     

  ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หนวยกติ   

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว 
 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตรทั่วไป หลกัสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติ  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 
 

๔.๑๖  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  
         หลกัสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

             ดวยโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร  ไดเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  หลกัสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ขณะนี้  กาํลังดาํเนนิการเสนอขอปรับแผนปฏิบัติ

ราชการ  ๔  ป  โดยมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี ้

๑.  ผลิตบัณฑิตชีวเวชศาสตรที่มีประสิทธิภาพดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  และ 

วิทยาศาสตรการแพทย 

๒.  พัฒนาและสงเสริมบุคคลใหเปนบัณฑติมีความรู  ความสามารถ  มคีวามคิดริเร่ิม

สรางสรรคเชิงวิชาการดานวทิยาศาสตรสุขภาพและวทิยาศาสตรการแพทย 

  ๓.  สนองความตองการกาํลงัคนสายสนับสนุนทางการแพทย  รองรับการพัฒนาบุคลากร

ในกลุมงานและการศึกษาดานวทิยาศาสตรสุขภาพและวทิยาศาสตรการแพทย 

  ๔.  เพื่อผลิตบณัฑิตที่สามารถศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาทางวทิยาศาสตรสุขภาพ

และวิทยาศาสตรการแพทยทุกสาขา 

 

 

 



 
 

-๒๘- 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๓๖ หนวยกิต 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป      ๓๑  หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๙  หนวยกิต 

   - วิชาแกน   ๑๗  

   - วิชาเฉพาะดาน   ๑๗  

   - วิชาเอก   ๖๕  

    (๑) วิชาเอก ๕๐  

    (๒) วิชาโท ๑๕  

  ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       ๖  หนวยกติ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๒  

เมื่อวันที ่๒๓ มกราคม  ๒๕๕๒   ไดใหความเหน็ชอบเรยีบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณา 

๑.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมตัิหลักสตูรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร  ปรับแก  

         ตาม ที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑)  ขอใหปรับแกชือ่ตึกใหเปนปจจุบัน 

       (๑.๒)  ขอใหพิจารณาทบทวนรายวชิา  ๖๘๑๒๕๑  หลักเบื้องตนในการดําเนนิธุรกิจ 

      รายวชิา  ๖๘๑๒๕๒  จริยธรรมทางธรุกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และ 

      รายวชิา  ๖๘๑๒๕๓  จติวิทยาอุตสาหกรรมและพฤติกรรมผูบริโภค 

     ในกลุมวิชาโทการบริหารธุรกิจสุขภาพ 

         (๑.๓)  ขอใหปรับการเปดรายวิชาของวิชาโทใหไมเกิน ๕๐% ของจํานวนหนวยกิตที่บังคับ 

         (๑.๔)  รายวิชา  ๖๘๑๔๖๑  สหกิจศึกษา  จาํนวนหนวยกิต  ปรับเปน  ๖(๐-๐-๑๘) 

       (๑.๕)  จดัทํารายงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลกัสตูรใหม   

       (๑.๖)  วิเคราะหจุดคุมทุน   

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 



 
 

-๒๙- 

๔.๑๗  การขอเปดรับนิสติระดับปริญญาตรี หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
          สาขาวิชาชวีเวชศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

              ดวยโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร  ไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอ

เปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 

๒๕๕๒  ภาคปกติ  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  จาํนวนนิสิตที่จะ

รับเขาศึกษา  ๓๐  คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
  ทั้งนี้  คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร ในการประชมุคร้ังที่ ๑/๒๕๕๒  

เมื่อวันที ่๒๓ มกราคม  ๒๕๕๒   ไดใหความเหน็ชอบเรยีบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีเวชศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  (๑)  เหน็ชอบในหลกัการ  โดยขอใหโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร  ปรับแก  

         ตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ  ดังนี ้

         (๑.๑)  แบบฟอรมการขอเปดรับนิสิต  หนา ๑๖/๑๘  ขอ ๘.๓  ขอใหปรับ 

     คาใชจายตอหัวหรือตอหลักสูตรดวย 

(๒)  นาํเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร 

          จํานวน  ๒๕  ชุด  สงใหฝายเลขานกุาร  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

 
วาระที ่๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

  ๕.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๓/๒๕๕๒  
 

          ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบถึงกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๒  วันองัคารที ่ ๑๐  มนีาคม  ๒๕๕๒  ณ  หองการเรียนการสอนทางไกล (หอง ๑๐๗)  ชัน้ ๑ 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวทิยาลัยบูรพา    

 

 

 

 



 
 

-๓๐- 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 น. ปดประชุมเวลา ๑๐.๓๐

 

                                                                           
  (นางสาวณัฐกานต    ปดเกษม)        (นางสาวฐติิพร  จิตตวฒันะ) 

นักวชิาการศึกษา      นักวิชาการศกึษา 

           ผูบันทกึการประชุม                ผูบันทึกการประชุม 

 

                            
    (นางสาววรรณา    แนบเชย) 

        หวัหนางานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 

          ผูบันทกึการประชุม  

 

                                       
       (นายพิชติร  มีพจนา)                         (ผศ.ดร.วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล) 

           ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา      ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

   ผูตรวจรายงานการประชุม       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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