
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

 ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.เนตรดาว ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ  
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.นภาพร  เลียดประถม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.รศ.ดร.สินธุช์ัย  แก้วกิติชัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.บุญรอด บุญเกิด    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. อาจารย์ภูสิต กุลเกษม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๔. ดร.ศิริพรรณ บรรหาร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.วิมลรัตน ์ จตุรานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๔. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๕. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๖. อาจารย์สัญห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๗. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๘. ผศ.ดร.อานนท์ ไชยสุริยา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๙. ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
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 ๓๐. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๔. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
 ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๓. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย  
 

 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการวิจัยระหว่าง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อการบูรณาการและพัฒนาด้านการวิจัย ให้สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาระบบงาน 
สนับสนุนการด าเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการวิจัย เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ที่ผ่านมา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ 
 

 ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการส่งหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือให้การรับทราบให้ความเห็นชอบ นั้น 
พบว่า มีบางหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการปรับแก้ ซึ่งฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการส่งหนังสือฉบับดังกล่าวและแจ้งไปที่ส่วนงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรแล้ว 
 ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอความร่วมมือส่วนงานที่ยังไม่ได้ปรับแก้หลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้รีบด าเนินการปรับแก้หลักสูตรและส่งมาที่ 
ฝ่ายวิชาการด้วย เพ่ือฝ่ายวิชาการจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป (รายชื่อหลักสูตรตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและด าเนินการปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษา 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
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วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
  (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร คือ เพ่ือนิสิตครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ระหว่างรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการสร้างงานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชน
ของชาติต่อไป 
 สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ 
๔๑๑๔๑๐  สะเต็มศึกษา      ๓ (๓-๐-๖) 

 STEM Education  
 

 ความหมาย ความส าคัญ หลักการ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การออกแบบ 
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แบบสะเต็มศึกษา 

 Meaning, importance, principles and components of STEM Education, 
learning designs, learning management, measurement and evaluation STEM Education 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
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 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์  
  (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
เพ่ือนิสิตครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการสร้างงานทางวิศวกรรมศาสตร์  
ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติต่อไป 
 สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ 
๔๑๑๔๑๐  สะเต็มศึกษา      ๓ (๓-๐-๖) 

 STEM Education  
 

 ความหมาย ความส าคัญ หลักการ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การออกแบบ 
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แบบสะเต็มศึกษา 

 Meaning, importance, principles and components of STEM Education, 
learning designs, learning management, measurement and evaluation STEM Education 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ 
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรงุแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
  (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนเคม ี(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
เพ่ือนิสิตครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการสร้างงานทางวิศวกรรมศาสตร์  
ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติต่อไป 



-๗- 

 สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ 
๔๑๑๔๑๐  สะเต็มศึกษา      ๓ (๓-๐-๖) 

 STEM Education  
 

 ความหมาย ความส าคัญ หลักการ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การออกแบบ 
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แบบสะเต็มศึกษา 

 Meaning, importance, principles and components of STEM Education, 
learning designs, learning management, measurement and evaluation STEM Education 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคม ี
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรงุแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนเคม ี(หลักสตูร ๕ ปี) ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนเคม ี(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนเคม ี(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 
  (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
เพ่ือนิสิตครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการสร้างงานทางวิศวกรรมศาสตร์  
ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติต่อไป 
 สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ 
๔๑๑๔๑๐  สะเต็มศึกษา      ๓ (๓-๐-๖) 

 STEM Education  
 

 ความหมาย ความส าคัญ หลักการ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การออกแบบ 
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แบบสะเต็มศึกษา 



-๘- 

 Meaning, importance, principles and components of STEM Education, 
learning designs, learning management, measurement and evaluation STEM Education 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรงุแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนชีววิทยา (หลักสตูร ๕ ปี) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เกษียณอายุราชการ โดยเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่  ๒  จาก  นางณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล  
เป็น นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง  และ อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก โดยเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ล าดับที่ ๔ นางสาวกมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ เป็น นายวิโรฒน์ ชมภู และ มีอาจารย์ใหม่ซึ่งมีคุณวุฒิตรงกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า โดยเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 
เป็น นางสาวสิริลักษณ์  แสงจันทรา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 
 



-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  โดยขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุ
ราชการ โดยเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก นางสมพิศ  อุดมศิลป์ เป็น นายศรัณย์ ภิบาลชนม์ 
และ อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมขอย้ายไปเป็นกรรมการประจ าหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งตรงกับ 
คุณวุฒิของอาจารย์ โดยเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นายเชวงศกัดิ์  ซ้อนบุญ เป็น 
นางสาวรัตนาภรณ์  จินดาสวัสดิ์ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  โดยขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

 ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
  (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนเคม ี(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก โดยเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก นายสุชาติ ศรีโสภาภรณ์ เป็น นางสาวฉัตรสุดา  เดชศรี  และ  
ล าดับที่ ๕ จาก นางรุ่งนภา กสิพร้อง เป็น นางสาวปิยะธิดา วรญาโนปกรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนเคม ี(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนเคม ี(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนเคม ี(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  โดยขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเกษียณอายุราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นายวิวัฒน์ไชย 
วรบวร เป็น นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
 
 



-๑๑- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  โดยขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ การก าหนดสีประจ าโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ แล้วนั้น 
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจมีความประสงค์เสนอการก าหนดสีประจ าโครงการจัดตั้ง
คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นสีฟ้า-ขาว เพ่ือให้การก าหนดสีเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การก าหนดสีประจ าโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดให้โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกิจ มีสีประจ าคณะเป็นสีฟ้าขาว 
 ๒. การก าหนดสีครุยวิทยฐานะ ขอให้โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  กลับไปหารือกับคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ 
  บริหารธุรกิจ 
 
 ๔.๑๐ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 ฝ่ายวิชาการได้จัดท า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 



-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ทบทวนชื่อประกาศ เป็น ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
   การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑.๒ ขอให้ทบทวนนิยามค าว่า “คณะ” โดยหารือกับกองกฎหมาย 
  ๑.๓ ขอให้เพ่ิมนิยามค าว่า “อาจารย์ผู้สอน” 
  ๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อหัวข้อ ในข้อ ๖ ให้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เดือนเมษายน ฝ่ายวิชาการ 
ยังไม่ได้ก าหนด เนื่องจากวันอังคารที่ ๒ ของเดือนตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันหยุด
สงกรานต์ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับวันประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเดือนเมษายน 
จะก าหนดในภายหลัง 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น. 
 

                         
            (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

                     
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)             (ดร.อาณัต ิ ดีพัฒนา) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


