
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์   ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. นพ.ปราการ  ทัตติยกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. ผศ.ดร.ยศนันท ์ วีระพล    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๘. ดร.ปริญ   หล่อพิทยากร   (แทน) กรรมการ 
   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๙. ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๓. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.วชิราภรณ ์ ศรีพุทธ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.ภาณุวัฒน์  ด่านกลาง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗.  ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๙. ดร.วรานุรินทร ์ ยิสารคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๑. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๒. ผศ.ดร.สุวรรณา   รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๓. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๔. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๕. อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๖. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๗. อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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 ๒๙.  ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    กรรมการและเลขานุการ  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓๐. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๓. ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๕   น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒ ขอความอนุเคราะห์ เรื่อง ดารเปิดเครื่องกั้นทางเข้าส่วนงาน วันสอบสัมภาษณ์  
  TCAS รอบท่ี ๑ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ ๑ ในวันอาทิตย์ที่  
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นัน้  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ส่วนงานที่มี 
การสอบสัมภาษณ์ได้โปรดเปิดเครื่องกั้นทางเข้าคณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน และผู้ปกครอง 
ที่มาสอบสัมภาษณ์ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับ 
  ปริญญาตรี 
 

 ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยให้มี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แนวคิดการศึกษาไทย ๔.๐ 
และกรอบการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท าประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัล 
ส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
  การจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และความต้องการ 
  ของประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เทา-ทอง ๕  
  ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีกองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าหลักสูตร 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เทา-ทอง ๕ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงแต่ละกลุ่ม 
ได้น าเสนอ ร่าง หลักสูตร ต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปแล้ว นั้น  
  กองบริการการศึกษา ขอสรุปมติที่ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
  ๑. ร่าง รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน 
  ๒. ร่าง การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ แบบ Module และ Credit Bank ให้ศึกษาระบบ
การเทียบโอน และเสนอระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน 
  ๓. ร่าง หลักสูตรแบบสหวิทยาการ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน 
  ๔. หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน 
  เพ่ือให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม กองบริการการศึกษาจึงขอมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามมติดังกล่าวต่อไป และรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติให้แต่ละกลุ่ม จัดท าเป็น ร่าง หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ และน ามาพิจารณา 
 ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งต่อไป 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

 

 ๔.๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว  
  (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยา 
และการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวตัถุประสงค์ ดังนี้ 
 
 ๑. หลักสูตรผลิตบัณฑิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว 
มีสมรรถนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพครู 
  ๑.๒ มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนการจัดการเรียนรู้ 
  ๑.๓ มีทักษะในศตวรรษที ่๒๑ สามารถสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัย 
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๑.๔ มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนา และเสริมสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในตนเอง ชุมชน และสังคม 
 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๕๕   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๑๙   หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๘๐  หน่วยกิต  
  ๒.๑ การสอนประถมศึกษา ๔๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒ จิตวิทยาและการแนะแนว ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและ 
 การแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว  
  (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ 
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เหมาะสม ครอบคลุมและสอดคล้องกับ 
   ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่หลักสูตรก าหนด 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๔ ให้ทบทวนปรับองค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
   โดยระบุรายละเอียดการจัดเวลาและตารางสอนให้ชัดเจน 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร, รายวิชาในหมวด 
   วิชาบังคับ และหมวดวิชาชีพครูเลือก ให้เหมาะสมและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
  ๑.๔ ให้พิจารณาหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต โดยให้ 
   ระบุคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วไปและ 
   สามารถวัดผลได้ และข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยให้แสดงถึง 
   กลยุทธ์การสอนและรูปแบบการสอนแบบใหม่ๆในหลักสูตร 
  ๑.๕ ให้ตรวจสอบการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ ๗ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ตามแนวทางการ 
   ก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๑.๗ ให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
   จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
   ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตรวจสอบ 
   ความถูกต้องของการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานทางวิชาการในรอบ  
   ๕ ปีย้อนหลัง ระบุเลขหน้าครบถ้วน และจ านวนผลงานครบถ้วนตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานหลักสูตร 
  ๑.๙ ขอให้พิจารณาทบทวนคุณวุฒิของอาจารย์ โดยให้คุณวุฒิของอาจารย์ตรงหรือ 
   สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๓๗ คน 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๓๗ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๓๗ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตภ่าคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๓๗ คน โดยคณะกรรมการฯ 
  มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  และ อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตรวจสอบ 
  ความถูกต้องของการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American  
  Psychological Association (APA) ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานทางวิชาการในรอบ  
  ๕ ปีย้อนหลัง ระบุเลขหน้าครบถ้วน และจ านวนผลงานครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  มาตรฐานหลักสูตร 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
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 ๔.๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ.๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดูแลนิสิตในหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง 
มาเป็นระยะเวลา ๓ ปี ในขณะนี้ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดังกล่าวให้เป็นหลักสูตรการศึกษา 
บัณฑิต สาขาชีววิทยา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากเหตุผลเร่งด่วนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มอบแนวคิดและนโยบายการปฏิรูปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการผลิตครูหลักสูตร ๔ ปี ให้กับสถาบัน 
การผลิตครูต่างๆของประเทศ โดยให้เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐาน 
วิชาชีพของคุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นใหม ่เป็น ๔ ด้าน ดังนี้คือ ๑) ด้านค่านิยม 
และคุณลักษณะความเป็นครู ๒) ด้านความรู้และศาสตร์การสอน ๓) ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และ  
๔) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และอีกท้ังยังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคุรุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม ่ 
และสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรอง 
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีก าหนดไว้ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี แผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และฉบับปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับเดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) รวมถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระดับโลกลงมาถึงระดับประเทศ โดยเฉพาะ 
การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยอีกด้วย 
  จากเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะหน่วยงานผลิตครูจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
ประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนนิสิต 
ปัจจุบันและบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทัน 
ต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๘   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๒   หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 



- ๑๐ - 
 

 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๓  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๒ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
  ๒.๓ วชิาการสอนวิชาเอกบังคับ   ๓ หน่วยกิต 
  ๒.๔ วชิาการสอนวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) หลกัสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ.๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ.๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ 
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณารายวิชาในหมวดวิชาครูเลือก และรายวิชาหมวดวิชาเอกบังคับ 
   ให้เหมาะสมและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ ๗ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ตามแนวทางการ 
   ก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
   จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 



- ๑๑ - 
 

 ๔.๔ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
หลักสูตร ได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ ให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือผลิตครูสาขาวิชาเคมีให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพสูงอันจะเป็นก าลังส าคัญต่อ 
การพัฒนาประเทศตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สามารถผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ มุ่งม่ันสร้างสรรค์ 
พัฒนาผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ๑๒ เพ่ือการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสอดคล้องตามความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทันต่อกระแส 
การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 
 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๗   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๑  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๒  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๒ หนว่ยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
  ๒.๓ วชิาการสอนวิชาเอก   ๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร, รายวิชาในหมวด 
   วิชาบังคับ และหมวดวิชาชีพครูเลือก ให้เหมาะสมและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ตามแนวทางการ 
   ก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๑.๓ ให้พิจารณาหมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต โดยให้ 
   ระบุคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วไปและ 
   สามารถวัดผลได้ 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ ๗ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตรวจสอบ 
   ความถูกต้องของการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบ American  
   Psychological Association (APA) ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานทางวิชาการในรอบ  
   ๕ ปีย้อนหลัง ระบุเลขหน้าครบถ้วน และจ านวนผลงานครบถ้วนตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานหลักสูตร 
  ๑.๖ ให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
   จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 



- ๑๓ - 
 

 ๔.๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศกึษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ป)ี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตร ได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ โดยเพิ่มการบูรณาการ 
การเรียนรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู 
สาขาวิชาฟิสิกส์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนฟิสิกส์ 
และความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบติได้ เพ่ือให้เป็น 
บุคลากรที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพสูงอันจะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายการปฏิรูป 
อุดมศึกษาไทย และเพ่ือสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร 
ความหมายได้ดี มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสอดคล้องตามความต้องการของสังคมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๔   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไมน่้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๙  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๘ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๕ หน่วยกิต 
  ๒.๓ วชิาการสอนวิชาเอก   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

 
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร, รายวิชาในหมวด 
   วิชาบังคับ และหมวดวิชาชีพครูเลือก ให้เหมาะสมและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ตามแนวทางการ 
   ก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๑.๓ ให้ตรวจสอบการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ ๗ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
   จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นหลักสูตร ๕ ปี ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
 
 



- ๑๕ - 
 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการมาตรฐาน 
วิชาชีพของคุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นใหม ่เป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านค่านิยมและ 
คุณลักษณะความเป็นครู ๒) ด้านความรู้และศาสตร์การสอน ๓) ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และ  
๔) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และเหตุผลประการส าคัญเร่งด่วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบ 
นโยบายในการผลิตครู ๔ ปี ให้กับสถาบันผลิตครูต่างๆ เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะหน่วยงานผลิตครูจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักกสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปัจจุบัน 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๔   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๙  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๖๖ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  



- ๑๖ - 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร, รายวิชาในหมวด 
   วิชาบังคับ และหมวดวิชาชีพครูเลือก ให้เหมาะสมและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ตามแนวทางการ 
   ก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๑.๓ ให้ตรวจสอบการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ ๗ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ ให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชา ๔๐๖๑๐๑๖๒ คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ๑, 
   ๔๐๖๑๐๒๖๒ คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ๒ และ ๔๐๖๒๐๑๖๒ คณิตศาสตร์ 
   ระดับโรงเรียน ๓ 
  ๑.๕ ให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
   จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ป)ี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(๕ ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และผลิตบัณฑิตมา 
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการมาตรฐาน 
วิชาชีพของคุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นใหม ่และเหตุผลประการส าคัญเร่งด่วน 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายในการผลิตครู ๔ ปี ให้กับสถาบันผลิตครูต่างๆ เริ่มด าเนินการในปี 
การศึกษา ๒๕๖๒ จึงมคีวามจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อประกาศและนโยบายดังกล่าว รวมทั้ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่  
 
 



- ๑๗ - 
 

คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักกสูตร 
ให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑  
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๑   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๕  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๖  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๗ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  ๒.๓ วชิาการสอนวิชาเอก   ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร, รายวิชาในหมวด 
   วิชาบังคับ และหมวดวิชาชีพครูเลือก ให้เหมาะสมและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
 



- ๑๘ - 
 

  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ตามแนวทางการ 
   ก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๑.๓ ให้ตรวจสอบการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ ๗ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
   จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนดนตรีศึกษา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจาก 
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระดับโลก 
ลงมาถึงระดับประเทศ และการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประเทศไทย 
อีกท้ังเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และฉบับปรับปรุงแผนยุทธ์ศาสตร์ฉบับเดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย (ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) เหตุผลอีกประการคือหลักสูตรดังกล่าวครบรอบการปรับปรุงที่เกิดจากแนวคิดการปฏิรูป 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบนโยบายในการผลิตครูหลักสูตร ๔ ปี  
ให้กับคณะคุรุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) อีกท้ังยังเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีก าหนดไว้ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา 
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร โดยข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตมาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องตามความต้องการ 
ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทันสมัยเข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 



- ๑๙ - 
 

  โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๘   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๒  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๓  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๗ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เหมาะสม ครอบคลุมและสอดคล้องกับ 
   ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่หลักสูตรก าหนด 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒ ให้ปรับเพ่ิมคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และปัญหาของ 
   นิสิตแรกเข้า 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร, รายวิชาในหมวด 
   วิชาบังคับ และหมวดวิชาชีพครูเลือก ให้เหมาะสมและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
  ๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาทักษะ 
   ปฏิบัติเครื่องเอกให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 



- ๒๐ - 
 

  ๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ตามแนวทางการ 
   ก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๑.๕ ให้ตรวจสอบการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ ๗ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๖ ให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
   จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
(๕ ป)ี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ โดยเพิ่มการบูรณาการ 
การเรียนรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู 
สาขาวิชาศิลปศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอน 
ศิลปะ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพสูงอันจะเป็น 
ก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู  
พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถด้านการสอนศิลปะ 
เพ่ือให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันสังคม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะทางสังคม  
ทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
เพ่ือการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสอดคล้องตามความต้องการของสังคมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๑   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๕  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
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 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๖  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๔ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เหมาะสม ครอบคลุมและสอดคล้องกับ 
   ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่หลักสูตรก าหนด 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร, รายวิชาในหมวด 
   วิชาบังคับ และหมวดวิชาชีพครูเลือก ให้เหมาะสมและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ตามแนวทางการ 
   ก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ ๗ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๕ ให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
   จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
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 ๔.๑๐ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลา และกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
จากการผลิตครู ๕ ปี ปรับเป็นผลิตครู ๔ ปี ตามบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนการสอนจึงต้อง 
มีการเปลี่ยนแปลงตามด้วย เพื่อยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
ควบคู่กับการสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ๒) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย  
พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ๓) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ โดยครอบคลุม 
การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ 
วิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” (Wisdom of the East for the Future of the  
Nation) ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน เพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ และแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อม
ให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะด้านที่ ๓ ศาสตร์ทางด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา 
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านพันธกิจ ด้านวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
บริบทการศึกษาไทย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาตามหลักสากล  
อัตราการเสียชีวิตของคนไทยที่เก่ียวเนื่องจากการขาดกิจกรรมทางกาย ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาในระดับโลก 
มีความจ าเป็นต้องปลูกฝังและสร้างเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมทางพลศึกษา กิจกรรมทางกาย ความสามารถทางกาย  
และสุขภาพให้กับเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยครูพลศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  จากเหตุผลดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เข้ากับนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทการศึกษาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ 
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในก าหนดให้มี 
การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๔ ปี จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
บัณฑิตดังกล่าวเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๐   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๔  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖๕  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๘ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร, รายวิชาในหมวด 
   วิชาบังคับ และหมวดวิชาชีพครูเลือก ให้เหมาะสมและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ตามแนวทางการ 
   ก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๑.๓ ให้ตรวจสอบการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ ๗ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ ให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
   จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
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 ๒. ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม 
  ตรวจสอบรายการปรับแก้ (check list) ตามมติดังกล่าว ก่อนเสนอสภาวิชาการ 
  พิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  การศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี (๕ ปี) ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะศกึษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบบัปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๖ นางสาววัฒนพร จตุรานนท์ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการบริหารหลักสูตร 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๙๔๖ ลงวันที่ ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ า 
 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 



- ๒๕ - 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา     ๑๒.๒๐       น. 
 
 

 
 
                    (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)              (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม) 
            นักวชิาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
                       ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

 
 

  (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)               (ผูช้่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
    ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


