
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
---------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ผศ.พัชนี  นนทศกัดิ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์วรัมพา สุวรรณรัตน์   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. ดร.บัญชา  นิลเกิด    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รศ.ดร.นุจร ี ไชยมงคล   กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท  หวลบุตตา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม   กรรมการ 
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์รณกฤต เศรษฐดาลี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๔. อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๓. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๔. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๕. ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๖. ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๗. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๘. ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๙. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๐. ผศ.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๓๑. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 



-๓- 

 ๓๒. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๓. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.ดร.วิทวัส  แจ้งเอ่ียม)   
 ๒. ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๓. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 ๔. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี   คณะสหเวชศาสตร ์
 ๓. อาจารย์นริศา เรืองศรี    คณะสหเวชศาสตร ์
 ๔. ดร.วิทูร  ขาวสุข    คณะสหเวชศาสตร ์
 ๕. อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล   คณะสหเวชศาสตร ์
 ๖. อาจารย์อลงกต สิงห์โต    คณะสหเวชศาสตร ์
 ๗. ดร.คุณาวุฒิ วรรณจักร   คณะสหเวชศาสตร ์
 ๘. อาจารย์กฤติกา หงษ์โต    คณะสหเวชศาสตร ์
 ๙. นางสาวณัฐสดุา ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  ๑.๒ ข้อมูลผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการขอข้อมูลจ านวนผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบ 
และผู้สอบผ่านการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจ าปี ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท แยกตามสาขาวิชา นั้น  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงได้จัดส่งรายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจ าปี  
๒๕๕๘ ของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยบูรพา แยกตามสาขาวิชา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและ 
การก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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๑. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านโภชนบ าบัดและการ 
ก าหนดอาหารที่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางโภชนบ าบัดทางการแพทย์ เพื่อช่วยส่งเสริม 
การรักษาของแพทย์ในการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วย ควบคู่ไปกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยร้อยละ ๘๐ ของ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะประกอบอาชีพดังกล่าว 
  ๒. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
   ๑)  รับผิดชอบต่อผู้รับบริการสุขภาพ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒)  ปฏิบัติตามคุณธรรม และจริยธรรมของสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
   ๓)  มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาทที่ดีต่อผู้อ่ืน มีคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   ๔)  วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ แก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 
ที่เก่ียวข้องกับงานโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารได้อย่างเป็นระบบ 
   ๕)  ประเมินภาวะโภชนาการและให้โภชนบ าบัดทางการแพทย์ได้ถูกต้องตาม 
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
   ๖)  ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและประเมิน 
ความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ในการให้ 
โภชนบ าบัดทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย และในชีวิตประจ าวันได้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๑๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๗๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๗๕ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและ 

การก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 



-๖- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ หมวดที่ ๓ ข้อ ๑.๒ ขอให้ระบุการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้สอดคล้องต่อ 
   แผนการศึกษา 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกเลือกให้เหมาะสม 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง 
   โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจาก 

   คู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
   พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  ๑.๔ ขอให้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. ๓ และ 
   รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. ๔ ของทุกรายวิชา 
   ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอต่อสภาวิชาการ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  จ านวน ๔๐ คน 

 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน แล้ว 



-๗- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๔๐ คน แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้สอดคล้องต่อประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ สอดคล้อง 
ต่อข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสถาบันต่าง ๆ  
เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ สอดคล้องต่อประกาศสภากายภาพบ าบัด เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 
คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุง 
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคมเขตภาค 
ตะวันออกและประเทศไทย และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 



-๘- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาบังคับ   ๗๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที ่ศธ ๖๖๒๒/ ว๐๔๑๑  ลงวันที่  
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
(มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ ขอให้ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุ Output เป็นจ านวน 
   ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนการรับนิสิตให้สอดคล้องต่อสัดส่วนจ านวน 
   อาจารย์ประจ าต่อนิสิต ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาหรือ 
   ตามสภาวิชาชีพก าหนด 
  ๑.๓ ขอให้ปรับเงื่อนไขในการเลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี 
   ให้ถูกต้องและชัดเจน 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 



-๙- 

 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๒ นางสาวกฤติกา หงส์โต 
เป็น นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ เนื่องจากนางสาวกฤติกา หงษ์โต ไปด ารงต าแหน่งประธานสาขากายภาพบ าบัด 
และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ แบบฟอร์ม สมอ. ๐๘ ขอให้ปรับชื่อเป็น “การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
   ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง 
   โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA) (ดูรูปแบบจาก 
   คู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
   พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชา 

  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะการแพทย์แผนไทย 

  อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
เป็นหลักสูตรที่มีท้ังการเรียนการสอนในภาคทฤษฏีและปฏิบัติโดยเฉพาะในรายวิชาที่เป็นทักษะทางวิชาชีพ  



-๑๐- 

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เห็นว่าในรายวิชา ๖๕๖๓๐๑ ผดุงครรภ์แผนไทยประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖)  
นิสิตจ าเป็นจะต้องมีการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะและความช านาญในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การดูแลหลังคลอด 
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงสอนในรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ ตามที่ 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เปิดการเรียน 
การสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย 
เป็นการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ไม่มีภาคฤดูร้อน นั้น จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา  
นิสิตได้เสนอว่าในระดับชั้นปีที่ ๓ ภาระการเรียนมากเกินไป ตามแผนการเรียนที่จัดให้เรียนในแต่ละภาค 
การศึกษา เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อาจส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา นิสิตจึงขอ 
ขยายการเรียนมาเรียนในภาคฤดูร้อน โดยปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค มีภาคฤดูร้อน ๑  
ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐) เป็นต้นไป ในการนี้  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จึงขอปรับแผนการศึกษาให้มีภาคฤดูร้อน โดยเปลี่ยนแปลงแผนการสอน 
จากที่ก าหนดไว้ ๘ ภาคการศึกษา เป็น ๙ ภาคการศึกษา ซึ่งจะเริ่มใช้กับนิสิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 



-๑๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา 
การแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 
  ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๗) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  
๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 
  ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 
ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 
 



-๑๒- 

 ๔.๘ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๘) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับ 
ปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สอง 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๙ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๓) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน 
ข้ามประเภทนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 



-๑๓- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑๐ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัด
การศึกษาในคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 



-๑๔- 

  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี  
ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา 
  จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา 
  จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๑๕- 

 ๔.๑๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน 
นิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ 
  และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฝ่ายวิชาการจึง 
ขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ 
และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



-๑๖- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร  
แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร  
แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ปรับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ ขอให้ตัด “ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
   การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน” ออก 
  ๑.๒ ข้อ ๖ (๖) (ก) ขอให้เพ่ิมเนื้อหาเป็น “กรณีที่คณะไม่ด าเนินการตาม  
   ข้อ ๖ (๑) และข้อ ๖ (๒) ...” 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๕ โครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ขอเสนอโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท” ซ่ึงจัดท าข้ึนส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุริจ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม่ีความประสงค์ 
จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท อีกเพียง ๑ ปี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หรือ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก โดยมีการจัดการศึกษาเพ่ือการน าไปใช้ 
ในเชิงธุรกิจ เน้นธุรกิจการขาย การบริการ ทรัพยากรบุคคล องค์การและการจัดการ และการตลาด รวมถึง 
การวิจัยเพื่อสร้างผลงานใหม่ ๆ ด้วยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ชื่อเสียง และมีประสบการณ์ในภาคธุรกิจต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.๑ ขอให้ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน โดยระบุว่าเป็นนิสิตระดับ 
   ปริญญาตรีของโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  



-๑๗- 

   และให้เพ่ิมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ต้องสอบผ่าน 
   ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการรับนิสิตระดับ 
   ปริญญาโท ต้องค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สามารถควบคุม 
   วิทยานิพนธ์ได้ต่อจ านวนนิสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ด้วย 
  ๑.๒ ขอให้ทบทวนแผนการศึกษา โดยให้ปรับจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
   ในปีที่ ๓ ภาคปลาย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
   การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๑) 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วนัอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

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


