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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.1 การจัดกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา  
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ในวัน
จันทร์ที่  31 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13 .30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์   
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรโดยเฉพาะ นั้น  
 
การดำเนินการ 

 มหาวิทยาลัยเสนอการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือให้การดำเนินการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
 - รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มที่ 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์    ประธาน 

2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา   กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ ์  กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี   กรรมการ 

6. นายทนง     โชติสรยุทธ์  กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์   สิงห์ขจร   กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์  กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง  กรรมการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ   ก๋าคำ   กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  หนูม ี   เลขานุการ 
 

 - รายชื่อคณะกรรมการกลุ่ มที่  2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

1. ดร.สายหยุด    จำปาทอง  ประธาน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา   กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ  กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน  กรรมการ 

6. ดร.สุรัฐ    ศิลปอนันต์  กรรมการ 

7. นายวรพงษ์     วรรณศิริ   กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา   พงศ์พัฒนโยธิน  กรรมการ 

4



9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา   รัตนภิญโญวานิช  กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง   กรรมการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว  เลขานุการ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนำเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง 
ในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และ
นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
การดำเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ 
มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขอนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ความเป็นมา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนำเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะ
เรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 
9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และนำเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การดำเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการและนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.4  การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ความเป็นมา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนำเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองในระดับ
คณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และ
นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
การดำเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ 
มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการและนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
              
 

8



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.5  การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  
ความเป็นมา  
 คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  ขอนำเสนอหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการ
กลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
การดำเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่  31 มกราคม พ.ศ. 2565  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.6  การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  

ความเป็นมา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนำเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาครีเอทีฟก
ราฟิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรอง 
ในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และ
นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
การดำเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการและนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.7  การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาการจัดการ ขอนำเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565)โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะ
เรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 
9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และนำเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การดำเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.8  การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

 
ความเป็นมา  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประกอบและบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และ
ผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การดำเนินการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 

วันจันทร์ที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.9  การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  

ความเป็นมา  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่าน
การกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การดำเนินการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 

วันจันทร์ที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.10  การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
  

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่าน
การกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การดำเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2565 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป  
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
วาระท่ี 4.11  การขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
  

ความเป็นมา  
 วิทยาลัยการดนตรี ขอนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตดนตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรอง 
ในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และ
นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
การดำเนินการ 

 วิทยาลัยการดนตรี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตดนตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่  1/2565 วันจันทร์ที่  31 มกราคม พ.ศ. 2565  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป  
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 

วาระที่ 6.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.๒๕65 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2565 วันพฤหัสบดีที่  20  มกราคม พ.ศ.2565 
2/2565 วันเสาร์ที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
3/2565 วันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม พ.ศ.2565 
4/2565 วันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน พ.ศ.2565 
5/2565 วันพฤหัสบดีที ่ 19  พฤษภาคม พ.ศ.2565 
6/2565 วันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน พ.ศ.2565 
7/2565 วันพฤหัสบดีที่  21  กรกฎาคม พ.ศ.2565 
8/2565 วันพฤหัสบดีที ่ 18  สิงหาคม พ.ศ.2565 
9/2565 วันพฤหัสบดีที่  15  กันยายน พ.ศ.2565 

10/2565 วันพฤหัสบดีที่  20  ตุลาคม พ.ศ.2565 
11/2565 วันพฤหัสบดีที่  17  พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
12/2565 วันพฤหัสบดีที่  15  ธันวาคม พ.ศ.2565 

 

 
การดำเนินการ 
  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/๒๕65 ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒565 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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