
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๗. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๘. อาจารย์สัญห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๙. อาจารย์ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
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 ๓๐. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๓๑. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๒. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๖. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๗. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.จิตติมา  เจริญพานิช) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒. อาจารย์ชลธิชา มธุรเมธา   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ ประชาสัมพันธ์คลินิกกายภาพบ าบัด ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์  
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้ความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการสหเวชศาสตร์ เป็นส่วนงานหนึ่งของคณะสหเวชศาสตร์ โดยงานด้านหนึ่งของศูนย์ฯ คือ การเปิด
ให้บริการคลินิกกายภาพบ าบัด ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการขอให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก าหนดให้คลินิกกายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถานพยาบาลของทางราชการฯ ซึ่งจะท าให้ผู้มารับบริการกายภาพบ าบัดที่เป็น
ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ โดยคลินิกกายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ให้บริการ ดังนี้ 
 ๑.  รักษาทางกายภาพบ าบัด แก่ผู้ปุวยทุกระบบ ได้แก่  
  ๑.๑. ผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ผู้ที่มีอาการปวดตามส่วนต่างๆ 
เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ข้อเสื่อม ไหล่ติด บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ฟ้ืนฟูหลังผ่าตัดเส้นเอ็น 
เส้นประสาท เปลี่ยนข้อ จากการท างานหรือบาดเจ็บ การฟ้ืนฟูหลังผ่าตัด การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
เป็นต้น 
  ๑.๒. ผู้ปุวยระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต พากินสัน เป็นต้น 
  ๑.๓. ผู้ปุวยเด็ก เช่น เด็กพิการทางสมอง เด็กพัฒนาการช้า เป็นต้น 
  ๑.๔. ผู้ปุวยระบบหายใจ หัวใจและไหลเวียนเลือด เช่น การฟ้ืนฟูหลังผ่าตัด
หัวใจ ผู้ปุวยติดเชื้อทางเดินหายใจ ถุงลมโปุงพอง เป็นต้น 
 ๒.  ฝึกอบรมความรู้ทางกายภาพบ าบัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันการเกิดโรค
ต่างๆ เช่น จัดอบรมให้กับพนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน นักกีฬา เป็นต้น 
 ๓.  ออกแบบและศึกษาวิจัยทางกายภาพบ าบัด ตามความต้องการของหน่วยงาน
หรือบริษัทต่าง ๆ เปิดให้บริการ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ  กล่าวคือ  
  - ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
  - นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๓๐ น.  
  - เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ๐๘๘-๔๕๒-๓๖๒๙ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๒)/  
ว ๑๐๑๑-๑๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแจ้งว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐  
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เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร
บางประเภท เช่น หลักสูตรนานาชาติ (international program) ที่ได้จัดท าเอกสารหลักสูตรเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยได้เห็นชอบก าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองหลักสูตรทุกประเภทและในทุกกรณี คือให้
สถาบันอุดมศึกษายื่นเอกสารหลักสูตรที่จัดท าเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อและรายละเอียดตามที่ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ทั้งนี้ เพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการ โดยจะเสนอหลักสูตร
ฉบับที่จัดท าเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยได้เริ่มใช้กับหลักสูตรที่เสนอไปที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป นั้น 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร สามารถจัดท าเล่มเอกสารหลักสูตรโดยใช้
ภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้ ทั้งนี้ หากเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอเล่ม
เอกสารหลักสูตรที่จัดท าเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อและรายละเอียดตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดด้วย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการตามมติดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่  
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใหม่ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าคู่มือ และประกาศไว้ที่เว็บไซต์ 
งานประกันคุณภาพ (http://qa.buu.ac.th/) และได้ส่ง E-mail ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงานรับทราบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบ) และคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ http://qa.buu.ac.th ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ
รับทราบ และด าเนินการต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๖- 

 ๑.๕ การแต่งตั้งคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ฝุายวิชาการได้สรุปแนวทางการแต่งตั้งคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ดังนี้ 
 ๑.  การจ้างต้องจ้างแบบเต็มเวลา โดยท าสัญญาคราวละไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 
 ๒.  ภาระงานต้องครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ด้าน ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 ๑) ด้านการสอน 
 ๒) ด้านการวิจัย 
 ๓) ด้านการบริการวิชาการ 
 ๔) ด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ทั้งนี้ ต้องด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเปิดหลักสูตร 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ 
  วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

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

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  แก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับที่ ๕ นางสาวปนัดดา  จูเภาล์ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
 ๒.  แก้ไขข้อความในหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ ๒.๔ เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
 ๓.  แก้ไขชื่อวิชา รหัสวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย และแก้ไขค าผิด ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๔.  แก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ค าอธิบายรายวิชา 
ในหมวดวิชาเฉพาะ ให้ถูกต้อง เนื่องเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
 ๕.  แก้ไขค าผิดในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
 ๖.  แก้ไขค าผิดในค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
 ๗.  แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับและวิชาเอก) เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์การ
กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 

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

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยขอให้พิจารณาทบทวน 
  ปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชา ๔๒๔๓๔๖ รายวิชา ๔๒๔๔๓๕  
  รายวิชา๔๒๕๔๑๐ เนื่องจากจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรวมแลว้จ านวนชั่วโมงไม่ได้เป็น  
  ๓ เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๘- 

 ๔.๒ ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ี ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการพิจารณาก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งที่ประชุมมีมติ 
 ๑. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใช้คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
๑๐ ประการ เดิม ดังนี้ 
 (๑) มีความใฝุรู้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
 (๒) มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
 (๓) มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม โดยสามารถ
ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (๔) มีความรู้  ความสามารถอย่างลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
 (๕) มีคุณลักษณะความเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 (๖) มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ   
 (๗) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน   
 (๘) มีศักยภาพในการใช้ปัญญา เพ่ือคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (๙) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑๐) มีสุนทรียารมณ์  ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและ
ด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย 
 ๒. ก าหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (๑) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๒) มีคุณลักษณะการเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 
 ด้านความรู้ 

 (๑) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
 (๒) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ มีความเข้าใจ 

และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) มีจิตสาธารณะ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และ 
มีความเป็นไทย 
 (๒) สามารถท างานเป็นทีม 



-๙- 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
 (๒) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
     
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)  
 ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
 คณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (๑) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (๒) มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม  
  ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

 ด้านความรู้ 
(๑) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
(๒) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  

 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
  สถานการณ์ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม  
  และมีความเป็นไทย 
 (๒) มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม  
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
 (๒) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 

 ฝุายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น. 
 
 

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

                   
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


