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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2565 

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ , ห้องประชุม เอ. ซี. คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

และระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
---------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๒. ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ

    

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 

    

ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส  ประภักด ี ผู้นำเสนอวาระ 
2. อาจารย์ศุภชัย  ศรีอักษร ผู้นำเสนอวาระ 
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3. อาจารย์ประภวิษณ์ุ   พนัสทรัพย์สุข ผู้นำเสนอวาระ 
4. อาจารย์นภัสพร  นิยะวานนท์ ผู้นำเสนอวาระ 
5. อาจารย์ฐิติยา  กลบสันเทียะ ผู้นำเสนอวาระ 
6. อาจารย์กุสุมาศ  ตันไชย ผู้นำเสนอวาระ 
7. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
9. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
10. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.00 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงตนในที่ประชุม ดังนี้   

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
4. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ 
8. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
9. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
10. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล    
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.2 การมอบพวงมาลัยแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ เนื ่องในเทศกาล
สงกรานต์ 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องในวาระดิถี 
ปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จึงเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และ
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ รองอธิการบดีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมอบพวงมาลัยดอกไม้แก่  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กล่าวขอบคุณอธิการบดีที ่เห็นความสำคัญและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื ่องในโอกาสวันขึ ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ที ่กำลังมาถึง  
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) จงดลบันดาลให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรพร้อม
ครอบครัว และนักศึกษา ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัยสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาและขอให้มีสุขภาพ 
ที่แข็งแรง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง สืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  จำนวน 1 หลักสูตร 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 
2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว  เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอมา  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 
  
 

 4.2  การจัดกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในวันจันทร์ที่ 
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั ้น 13 และห้องประชุม ชั ้น 5 อาคาร 100 ปี  
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ศรีสุริยวงศ์ เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ที ่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
จากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ในการนี้มหาวิทยาลัยเสนอการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ออกเป็น  
2 กลุ่ม เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 (ห้องประชุม ชั้น 13) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 รายชื่อคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์    ประธาน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา   กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 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 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร   กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา   รัตนภิญโญวานิช  กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง   กรรมการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว  เลขานุการ 
 

 กลุ่มที่ 2 (ห้องประชุม เอซี คาร์เตอร์ ชั้น 5) พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2565) 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 รายชื่อคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. ดร.สายหยุด    จำปาทอง  ประธาน 

2. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ  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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์       วิฑูรย์ปัญญากุล  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 
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13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  หนูมี   เลขานุการ 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควรให้จัดกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอมา โดยกำหนดให้กลับมารวมกลุ่มอีกครั้งเพ่ือสรุป 
ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะภายหลังจากพิจารณาทุกหลักสูตรแล้วเสร็จ  
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยออกเป็น 2 กลุ่ม 
 

 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยการดนตรี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับ
คณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 3 
มีนาคม พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ  
ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที ่11 เมษายน พ.ศ.2565 
 ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงแบบรวมหลักสูตร มาจาก หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) โดยสาขาดังกลาวไดรับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และ 15 
พฤษภาคม 2564 ตามลำดับ รหัสหลักสูตร 25491741102088 และ 25491741102077  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
- ข้อ 1 ควรปรับรายละเอียดให้กว้างขึ้น โดยปรับจาก “เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม

ในวิชาชีพดนตรี” ปรับเป็น “เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาการและวิชาชีพ” 
- ข้อ 6 ปรับเป็น “เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสดงและพัฒนาทักษะทางดนตรี...”  

(2) เนื่องจากในโครงสร้างหลักสูตรมีการแบ่งกลุ่มวิชาที่หลากหลายและมีวิชาเอกดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก ควรมีการคำนวณความคุ้มทุนของค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนและเพียงพอกับการบริหารจัดการหลักสูตร ทั้งนี้  
ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่ากำหนดให้นักศึกษาเลือกเพียงกลุ่มเดียวของแต่ละชิ้นเครื่องดนตรี  

(3) ควรวางแผนหาวิธีการนำนักศึกษามาเข้าเรียนในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรม
ประกวดแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือหาผู้เรียนที่มีความสามารถและความสนใจในด้านดนตรีอย่างแท้จริง การสร้างความ
โดดเด่นให้หลักสูตรมากยิ่งขึ้นโดยการเพ่ิมรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถสร้างงานระหว่างเรียนก่อนการสำเร็จการศึกษา 

(4) ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน ดังนี้ 
- รายวิชาการประพันธ์เพลงเพื่อการพาณิชย์ให้มีรายละเอียดของการนำไปสู่การพาณิชย์ที่ชัดเจน  
- รายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี ควรปรับให้มีรายละเอียดกว้างขึ้น อาทิ การใช้

คอมพิวเตอร์ตัดต่อหรือสลับเสียง การประชาสัมพันธ์งานไปบนแพลตฟอร์ม Youtube 
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(5) ควรเพิ่มรายวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสร้างธุรกิจทางด้านการดนตรี การสร้างรายได้
ระหว่างเรียน วิทยาลัยการดนตรีควรเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ ่งสามารถสร้างชื ่อเสียง  
ให้มหาวิทยาลัยและสร้างรายได้ให้นักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษารู้แนวทางการทำงานดนตรีให้เป็นอาชีพด้วย  

(6) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรมให้ชัดเจน โดยต้องปรับให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ และกิจกรรมนอกหลักสูตรต้องสามารถพัฒนาให้นักศึ กษามีความรู้มากขึ้น โดยระบุชื่อ
กิจกรรม ชมรม โครงการและเป้าหมายกิจกรรม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการติดตามประเมินผล
ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถพัฒนาลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 

(7) ปรับรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 2 ปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับรายวิชา คำว่า “มีทัศนคติที่เปิด

กว้างยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน” แต่มีรายวิชาที่สอนให้เปิดกว้างยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืนน้อยมาก และควรเน้นการ
ตรงต่อเวลา ความมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ และปรับการเขียนข้อ 3 ที่ระบุว่า “มีจิตอาสา และจิตสำนึก
สาธารณะ” เนื่องจากเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร 

- ด้านความรู้ ควรเน้นความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเครื่องดนตรี ข้อ 1 ปรับคำว่า “และศาสตร์อ่ืน 
ที่เกี ่ยวข้อง” โดยระบุให้ชัดเจนว่า “เรียนรู้ในศาสตร์ดนตรีเฉพาะทางที่ตนเองได้เลือกศึกษา” ข้อ 2 ปรับคำว่า 
“แก้ปัญหา และพัฒนา” เพราะเป็นด้านทักษะทางปัญญา โดยปรับเป็น “มีความสามารถในการค้นคว้ารวบรวมความรู้ 
เกี่ยวกับดนตรีที่ตนเองศึกษา” ข้อ 3 การระบุว่า “มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรีที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม” แต่ไม่มีรายวิชาที่เกี่ยวข้อง จึงควรปรับให้ครอบคลุมทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และเครื่อง
ดนตรีแต่ละชนิด ข้อ 4 การระบุว่า “มีความรู ้เกี ่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ 
ด้านดนตรี” ควรปรับให้กว้างและครอบคลุมยิ่งขึ้น 

- ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 1 และข้อ 2 มีเนื้อหาคล้ายกัน จึงควรปรับข้อ 1 จากคำว่า “อย่างมี
วิจารณญาณ” เป็นคำว่า “อย่างถูกต้องตามหลักการของดนตรี” ข้อ 3 ระบุว่า “มีความสามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้” แต่คำอธิบายรายวิชาไม่ได้บ่งบอกว่าจะสอนให้ผู้เรียน
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนอย่างไร ควรพิจารณาปรับให้สอดคล้องกัน 

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 3 ระบุว่า “มีความสามารถ  
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง” พิจารณาปรับให้สอดคล้อง
กับรายวิชาของหลักสูตร  

- ด้านทักษะทางดนตรี ควรเพิ่ม “การรวมวงและเดี่ยว” เพ่ือให้มีรายละเอียดครบถ้วน  
(8) ปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความ
รับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสู ตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบ 
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน  

(9) ควรพิจารณาการเขียนลำดับเลขของกลุ่มวิชาบังคับให้ถูกต้องชัดเจน อาทิ 2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ
ไม่ควรมีวงเล็บ  

(10) พิจารณาความถูกต้องของการแบ่งกลุ่มวิชาเอก ได้แก่ 2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ 2.3 .2 กลุ่มวิชา
ดนตรีนิพนธ์ 2.3.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ชื่อแต่ละกลุ่มยังไม่สอดคล้องกัน โดยอาจปรับคำว่า “กลุ่มวิชา
บังคับ” เป็น “กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ” ให้สอดคล้องกับชื่อกลุ่มอ่ืน  

(11) พิจารณาปรับการเขียนคำอธิบายรายวิชาในแต่ละวิชาให้มีรายละเอียดใกล้เคียงกัน 
   



๗ 
 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม
สภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั ่นกรองเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที ่11 เมษายน พ.ศ.2565 
 ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสาร
องคการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยสาขาดังกลาว ได้รับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลวเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ 2564 รหัสหลักสูตร 25521741103454 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) เนื่องจากรายละเอียดเนื้อหาของการประกอบการมีบทบาทสำคัญมาก จึงควรรวมรายวิชาการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ และรายวิชาการจัดการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เข้าด้วยกัน เพ่ือเปิด
พื้นที่ให้มีรายวิชาที่เน้นการประกอบการแบบเจาะลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการผลิตคอนเทนต์ เพื่อบูรณาการ
การตลาด เน้นการขายและสร้างธุรกิจของตัวเองได้  

(2) หน้า 36  รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร นอกจากจิตวิทยาสีกับการสื่อสารแล้ว ควรเพ่ิม
รายละเอียดของการรับรู้ของบุคคล 5 องค์ประกอบ มาใช้ในการสื่อสารด้วย  

(3) พิจารณาปรับการเขียนคำอธิบายรายวิชา ให้สามารถวัดและประเมินผลภายหลังการสอนได้  
ในรายวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว รายวิชาการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
รายวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม และรายวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการกีฬา และปรับ
รายละเอียดที่มีการเขียนทับศัพท์ให้เป็นภาษาไทย อาทิ คำว่า “คอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ด้านอาหาร” รวมทั้งพิจารณายุบ
รวมรายวิชาในรายวิชาที่มีคำอธิบายรายวิชาซ้ำซ้อนกัน  

(4) พิจารณาจุดเด่นของหลักสูตรให้มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น อาทิ การสื่อสารองค์กรธุรกิจ องค์กร
ของรัฐหรือเอกชน เนื่องจากปรับปรุงมาจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มาเป็นการสื่ อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต์ ทำให้ชื่อหลักสูตรกว้างไปไม่ชัดเจน  

(5) ควรเพิ่มรายวิชาบังคับที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศิลปะการสร้างสรรค์ การออกแบบ 
การใช้คำที่ดึงดูดความสนใจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมองค์กร  หลักการทฤษฎีการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
หัวใจสำคัญคือ ภาพ สี และการสร้างสรรค์ ควรปรับรายวิชาบุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ให้ไป
สอดแทรกในทุกรายวิชาที่สอนแทน 

(6) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
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- ปรับรายละเอียด ข้อ 1 “ในการปฏิบัติงานของนักสื ่อสารดิจิทัลคอนเทนต์” และ ข้อ 2  
“มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ บนพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
เพ่ือนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์” เนื่องจากไม่สามารถวัดและประเมินผลได้  

- ข้อ 4 ระบุว่า “โดยคำนึงถึงผลกระทบที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมในการสื่อสารดิจิทัล
คอนเทนต์” ไม่ใช่ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ แตเ่ป็นด้านทักษะทางปัญญามารวมด้วย  
ควรปรับให้ชัดเจนตามมาตรฐานของแต่ละข้อ 

- ข้อ 5 ปรับการระบุว่า “และนำเสนอความรู้ด้านสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์อย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน” 
ให้ชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้น 

(7) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรมให้ชัดเจน โดยต้องปรับให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ และกิจกรรมนอกหลักสูตรต้องสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น โดยระบุ  
ชื ่อกิจกรรม ชมรม โครงการและเป้าหมายกิจกรรม จำนวนครั ้งที ่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการติดตาม
ประเมินผลให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถพัฒนาลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 

(8) ปรับรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 
- ด้านความรู ้ ข้อ 3 “นำความรู ้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม” ปรับให้สามารถวัดและ

ประเมินผลได ้และข้อ 2 คำว่า “ประยุกต์” อยู่ในทักษะทางปัญญา ปรับเป็น “ประมวลความรู้ เข้าใจหลักการด้านการ
สื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์” 

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี วิธีการวัดประเมินข้อ 6  
ระบุว่า “การประเมินผลตามความสอดคล้องกับโจทย์ที่มอบหมายให้ปฏิบัติ” ควรปรับคำว่า “โจทย์” เป็ น “งานหรือ
กิจกรรม”  

(9) ปรับเนื้อหาของหลักสูตรที่มีคำว่า “นิเทศศาสตร์” เป็น “การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์” ทั้งหมด 
(10) ปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความ
รับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน  

(11) พิจารณาศักยภาพของหลักสูตร คุณวุฒิอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรตรงกับหลักสูตรเดิม  
ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองโดยเข้า
ร่วมอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ 

(12) พิจารณาภาษาท่ีใช้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
(13) เนื ่องจากเป็นสาขาวิชาที ่เจาะจง จึงควรมีการประชาสัมพันธ์สื ่อสารสร้างความเข้าใจกับ

กลุ่มเป้าหมาย โดยการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เกิดความเข้าใจเชื่อมโยง
ดิจิทัลคอนเทนต์กับการสร้างอาชีพ ทั ้งนี ้ควรใช้เครือข่ายคณาจารย์ ศิษย์เก่า หรือจัดกิจกรรมเพื ่อให้ได้เรียนรู้
ความหมายของดิจิทัลคอนเทนต์ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายมาเรียน ชื่ออาจจะใหม่ แต่ในวงการตลาดชื่อนี้
เป็นชื่อที่ตอ้งการ   

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม
สภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั ่นกรองเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที ่11 เมษายน พ.ศ.2565 
 ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) โดยสาขาดังกล าว ไดร ับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลว เม ื ่อว ันที ่  14 มกราคม 2564  
รหัสหลักสูตร 25511741103069 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
- ข้อ 1 การระบุว่า “เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม” ไม่ควรนำความรู้ไปรวม ปรับเป็น “เป็นผู้ที่มี

คุณธรรมทางวิชาการวิชาชีพหรือส่วนตน” และการระบุว่า “และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ” ไม่สามารถประเมิน
ได ้

- ข้อ 2 ควรระบุรายละเอียดของความรู้ด้านทักษะภาษาจีนให้ชัดเจน อาทิ มีความรู้เกี่ยวกับการ
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน ชั้นต้น ชั้นกลาง และมีความรู้เรื่องของวัฒนธรรมจีน คำว่า “การสื่อสาร” เป็นมาตรฐานที่ 5 
และคำว่า “ปฏิสัมพันธ์” เป็นมาตรฐานที่ 4  

- ข้อ 4 ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
- ข้อ 5 ต้องเขียนให้ชัดเจนมีการวิเคราะห์ตัวเลขด้วย เน้นสื่อสารภาษาจีน และการใช้เทคโนโลยี 
- ข้อ 6 คือทักษะประกอบการสามารถปฏิบัติงานได้ในส่วนที่ต้องใช้ภาษาจีนเป็นหลัก  

(2) โครงสร้างหลักสูตร หน้า 18 2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน (เลือก) ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต แต่ใน
รายละเอียดกำหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ รวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ควรทบทวนจำนวนหน่วยกิตให้ถูกต้องตรงกัน และควรระบุให้ชัดเจนว่าสามารถเลือกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรวมกันได้ หรือ
ต้องเลือกเป็นกลุ่ม ซึ่งการเลือกเป็นกลุ่มจะทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นพิเศษ เป็นการสร้างความโดดเด่น
ให้นักศึกษาในทักษะแต่ละทักษะได้ และเนื่องจากในกลุ่มมีวิชาไม่ครบตามจำนวนหน่วยกิตให้เลือก อาจต้องจัดกลุ่มใหม่ 
เหลือ 2 – 3 กลุ ่ม โดยให้นักศึกษาเลือกกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ ่งไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต แบ่งเป็นเชิงประยุกต์ทาง
อุตสาหกรรมบริการ กลุ่มภาษาศาสตร์ การแปล และกลุ่มที่นำภาษาไปใช้ในการทำงานเฉพาะด้าน อาทิ ล่าม บริการ
การท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

(3) ทบทวนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ HSK ไม่สามารถใช้ชื่อ
รายวิชานี้ได้ โดยอาจปรับเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามหมวดที่ 4 หรือเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “หลักการวัดความรู้
ภาษาจีนที่เป็นมาตรฐาน”  

(4) ควรปรับการเขียนคำอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาให้ละเอียดยิ่งขึ้น ดังนี้ 



๑๐ 
 

- รายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน ควรเขียนอธิบายให้ชัดเจน โดยระบุว่า “ในชีวิตประจำวัน 
ร่างกาย ญาติพี่น้อง การทักทาย การอธิบาย” กำหนดรายละเอียดของการเน้นในระดับ 1 และระดับ 2 มีความยาก
ง่ายต่างกันอย่างไร  

- รายวิชาภาษาจีนเพื่อการโรงแรม เขียนคำอธิบายกว้างเกินไป ควรเขียนสิ่งที่ต้อ งรู้ให้ชัดเจน  
โดยระบุว่า “การทักทายต้อนรับแขก การเสนอแนะ การบริการ และการจองท่ีพัก”  

- รายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ควรมีคำว่า “อาทิ” หรือ “เช่น” ในคำอธิบายรายวิชา  
ควรเป็นวลี และหัวข้อของสาระ  

- รายวิชาสำนวนและสุภาษิตจีน การระบุว่า “การใช้สำนวนสุภาษิตจีนต่างๆ” ควรระบุให้ชัดเจน 
กลุ่มสุภาษิตเก่ียวกับชีวิต คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี ควรขยายความให้ชัดเจน  

- รายวิชาภาษาจีนในสื่อบันเทิง ควรเพิ่มเติมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น  
(5) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรมให้ชัดเจน โดยต้องปรับให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ และกิจกรรมนอกหลักสูตรต้องสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น โดยระบุชื่อ
กิจกรรม ชมรม โครงการและเป้าหมายกิจกรรม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการติดตามประเมินผล
ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถพัฒนาลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 

(6) ปรับรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 
- ด้านคุณธรรม ข้อ 1 “มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต” เขียนกว้างไป ทำให้ไม่สามารถวัด

ประเมินผลได้ จะวัดได้เมื่ออยู่ในห้องเรียน อาทิ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกการบ้าน ไม่โกงข้อสอบ ข้อ 2 “เคารพ
กฎเกณฑ์ทางสังคมและมีค่านิยมที ่ดีงาม” ไม่สามารถวัดประเมินผลได้ ปรับเป็น “มีวินัย ตรงต่อเวลา ทำตาม
กฎระเบียบ” และข้อ 3 ให้นำไประบุในกิจกรรมนอกหลักสูตร 

- ด้านความรู้ ต้องเป็นความรู้ในศาสตร์เกี่ยวข้องกับภาษาจีนที่ได้ศึกษา และการติดตามความรู้ 
รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ข้อ 1 และตัดคำว่า “ประยุกต์” ออก เพราะอยู่ในด้านทักษะทางปัญญา  

- ด้านทักษะทางปัญญา คือการนำข้อมูลที่หามาไปประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ สรุป และแก้ปัญหา 
และเสนอแนะใหม่ได้ ข้อ 3 คำว่า “ในชีวิตประจำวัน” ทำให้วัดและประเมินผลไม่ได้  

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ต้องรวมข้อมูลตัวเลขเข้ากับ
เทคโนโลยี   

(7) ปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความ
รับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามาร ถรับผิดชอบใน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน  

(8) วิชาเฉพาะด้าน ควรบูรณาการรายวิชาวัฒนธรรมจีนและรายวิชาประวัติศาสตร์จีนเข้าด้วยกัน 
และเพิ่มรายวิชาใหม่เกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ภาษาจีน เนื่องจากตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ 
หากนำไปใช้ในยุคดิจิทัลจะสามารถสร้างความโดดเด่นของหลักสูตรได้ว่านอกจากการเรียนการสอนภาษาจีนทั่วไปแล้ว 
มีการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ ซึ่งเป็นวิชาที่ดึงดูดผู้เรียนได้ในอนาคต 

(9) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีทรัพยากรความร่วมมือมาก เป็นโอกาสที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
นักศึกษา อาทิ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่มีการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีนักศึกษาชาวจีนที่
เรียนสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรจึงควรจัดให้นักศึกษาชาวจีนและนักศึกษาชาวไทยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้มี  
คู่สนทนาที่เป็นเจ้าของภาษา 

(10) พิจารณาปรับการระบุระบบการศึกษาให้มีการผสมผสานแบบออนไลน์เพ่ือความทันสมัย  



๑๑ 
 

(11) ทบทวนรายละเอียดหน้า 20 ข้อ 2.2.3 ที่กำหนดให้นักศึกษาต้องได้รับการวัดและประเมนิผล
เป็น เกรด C จึงสามารถลงทะเบียนได้ ควรปรับเป็น “ไม่ต่ำกว่าเกรด C”  

(12) ตรวจสอบการกำหนดจำนวนหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกัน  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภา
วิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที ่11 เมษายน พ.ศ.2565 
 ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2560) โดยสาขาดังกล าว ไดรับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลวเมื ่อว ันที่  
23 มีนาคม พ.ศ. 2564 รหัสหลักสูตร 25601744000272 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำใน หน้า ก ย่อหน้าสุดท้าย ขึ้นต้นว่า “การพัฒนาหลักสูตรใหม่
ครั้งนี้” เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุง จึงควรปรับให้สอดคล้องกัน 

(2) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ยังขาดด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

(3) ปรับการเขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อาทิ หน้า 45 ปรับคำ
ว่า “Usages of English” เป็น “English Language Usage”   

(4) ควรมีการวางแผนการแก้ปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง โดยหานักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
และประเทศจีน  

(5) ควรนำผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาต่างชาติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไป
เป็นข้อมูลตัวอย่างในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติต่อไป 

(6) หลักสูตรนานาชาติต้องเน้นความหลากหลาย ทั้งด้านนักศึกษาต้องมาจากหลากหลายประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 30 ขึ้นไป เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และด้านคณาจารย์ต่างชาติ ควรมีอาจารย์ชาวต่างชาติ
มาร่วมจัดการเรียนการสอนด้วย  

(7) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำเป็นต้องมีบุคลากรในวงการธุรกิจ
ระหว่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาสาระสำคัญ โดยผู้สอนควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยให้นักศึกษา  
มีความรู้มากยิ่งขึ้น ถือเป็นจุดเด่นของหลักสูตรในเรื่องความหลากหลายทั้งคณาจารย์และนักศึกษา และวิทยากรหรือ



๑๒ 
 

อาจารย์บรรยายพิเศษ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถาบัน การทำกิจกรรม การประกวดแข่งขัน โครงการแลกเปลี่ยน 
และหลักสูตรปริญญาร่วม  

(8) ควรมีกลยุทธ์และเป้าหมายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีทักษะในระดับที่ต้องการ
ภายใน 2 ปี อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

(9) ควรกำหนดรูปแบบลักษณะของการเรียนรู้ เช่น เน้นผ่านการศึกษารายกรณี (Case study)  
จะทำให้ลงลึกและมีความสนใจด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้
เพ่ิมเติม  

(10) ควรวางแผนกลยุทธ์มาตรการหานักศึกษาซึ่งเป็นปัญหาร่วมของหลักสูตรใหม่ที่มีนักศึกษาน้อย 
อาทิการจับมือกับโรงเรียนใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมายที่เรียนจบไปแล้วให้มาเรียนเปลี่ยนสายหรือเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง  

(11) ควรเพิ่มรายวิชาที่เก่ียวกับการสื่อสารองค์กรที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 
(12) พิจารณารายวิชาภาษาต่างประเทศ หน้า 19 ควรเพิ่มภาษาเอเชียเพื่อความหลากหลายยิ่งขึ้น  
(13) ควรพิจารณาการดูแลนักศึกษาต่างชาติให้ดียิ่งขึ้น โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ดูแลตั้งแต่ลง

จากเครื่องบินและนำเข้าหอพัก 
(14) เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ จึงควรดำเนินการขอการรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับ

นานาชาติ เพื่อสามารถดึงนักศึกษาต่างชาติมาเรียนได้ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู ้ประกอบการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม
สภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั ่นกรองเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที ่11 เมษายน พ.ศ.2565 
 ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ. 2560) โดยสาขาดังกลาว ได้รับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2564 รหัสหลักสูตร 25521741103386 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) พิจารณาปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น อาทิ รายวิชาการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ในงานธุรกิจ 
ควรเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาซอฟแวร์ที่ใช้ทางธุรกิจในปัจจุบัน อาทิ ERP (Enterprise Resource Planning) หรือ
ซอฟแวร์ทางธุรกิจใหม่ๆ และรายวิชาสถิติทางธุรกิจ ปัจจุบันนิยมวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจมากกว่าการใช้สถิติอย่างเดียว 



๑๓ 
 

อาจปรับคำอธิบายเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ Business Intelligence Data Analytic และคลังข้อมูล (data 
warehouse) จะเป็นประโยชน์มากกว่าการสอนสถิตเิพียงอย่างเดียว  

(2) ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้คำ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ที่ตกหายไป  
(3) ควรกำหนดจุดเด่นของหลักสูตรให้ชัดเจน โดยจุดเด่นอยู่ที่ผู้มาให้ประสบการณ์ความรู้กับนักศึกษา 

อาจารย์พิเศษจากภายนอกจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจวิธีคิดของผู้ประกอบการ ได้รับประสบการณ์และความรอบรู้ 
รวมทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยให้นักศึกษาฝึกคิดและลงมือทำ
จริง อาทิ การนำเสนอแผนธุรกิจ โมเดลธุรกิจ ทั้งแบบสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการธรรมดา ส่งเสริมให้นักศึกษา 
มีกิจกรรมการแข่งขัน เรียกว่า“แฮกกาธอน” (Hackathon) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตื่นตัวและสนใจ ซึ่งการได้รับ
รางวัลจะสะท้อนศักยภาพของนักศึกษา  

(4) การรับบุคคลเข้าศึกษาควรหาผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ มีการทำกิจกรรม การ
ประกวดตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา สรรหาตั้งแต่ต้นทางโดยมหาวิทยาลัยอาจไปร่วมกิจกรรมตามสถานศึกษาหรือ  
จัดกิจกรรมเองเพ่ือคัดเลือกผู้เรียนได้ 

(5) ควรมีการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้จริง เนื่องจากได้ระบุในหลักสูตรว่ามุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการที่ดีและเก่ง  

(6) ปรับการเขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อาทิ หน้า 42 
รายวิชาการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ คำว่า “Concept” “objective” และ “practice” ให้เติม s หน้า 44 
รายวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ หลังเครื่องหมาย , ต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก หน้า 45 รายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการสังคม คำว่า “Concept and theory” ปรับเป็น “Concepts and Theories” หน้า 46 รายวิชาการ
จ ัดการขายสำหร ับการเป ็นผ ู ้ประกอบการ คำว ่ า  “Fundamentals of Sales Management” ปร ับเป็น
“Fundamentals of sale management” และหน้า 53 รายว ิชากฎหมายธ ุรก ิจและการภาษีอากร คำว่า 
“principle” เติม s 

(7) ควรศึกษาการทำธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตมากโดยไม่ต้องผลิตสินค้าเอง แต่ใช้กระบวนการทาง
สื่อ ในการดึงดูดผู้มาประกอบการ  

(8) พิจารณาปรัชญาของหลักสูตร ระบุว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์บริหาร” และ
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 ระบุว่า “เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์บริหาร” แต่การจัดหลักสูตรในวิชาบังคับ  
ไม่มีความชัดเจนและไม่มีรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาเชี่ยวชาญในศาสตร์บริหาร  

(9) พิจารณาการใช้คำว่า “Entrepreneurship” เนื้อหารายวิชามีทั้งคำว่า “ผู้ประกอบการ” และ 
คำว่า “การประกอบธุรกิจ” ที่ใช้ภาษาอังกฤษคำเดียวกัน อาทิ หน้า 22 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการประกอบ
ธุรกิจ (Internship in Entrepreneurship) ซึ่งเป็นสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จึงควรพิจารณาเลือกใช้คำใด 
คำหนึ่งให้สอดคล้องกันทั้งหลักสูตร 

(10) หน้า 4 ตารางตำแหน่งทางวิชาการบริหารธุรกิจ อนุสาขาการตลาด ไม่ใช่ตำแหน่งทางวิชาการ
ควรปรับให้ถูกต้อง 

(11) ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาการเป็นผู้ประกอบการทั่วไป ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ
ทางสังคม และผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว  

(12) ปรับคำอธิบายรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หน้า 40 ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อรายวิชา 
   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 



๑๔ 
 
 

 4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการ
วิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ
ที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที ่11 เมษายน พ.ศ.2565 
 ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสาขาดังกลาว ไดรับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลว เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2564 รหัสหลักสูตร 25521741103285 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้บัณฑิตสามารถทำงานแพทย์แผนไทยได้และเป็นที่
ยอมรับอย่างเท่าเทียมกับแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งการฝึกฝนประสบการณ์ของนักศึกษา ผลงานวิจัยที่น่ าเชื่อถือ รวมทั้ง
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมวิชาชีพแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนี้ ควรร่วมกัน
รณรงค์ให้ทั้งการแพทย์แผนไทยและยาไทย เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติได้ การสร้างผลิตภัณฑ์ให้
ได้รับความนิยมระดับโลก และคลินิกแพทย์แผนไทย อาจต้องใช้ความรู้ทางการตลาด โดยร่วมมือกับสาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ิมรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถสร้างธุรกิจเองได้  

(2) ปรับการเขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อาทิ  หน้า 42 
รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐานสำหรับการแพทย์แผนไทย คำว่า “Principle” เติม s รายวิชาเภสัชกรรมไทย 1 คำว่า 
“ethic” เติม s หน้า 54 รายวิชาการผดุงครรภ์ไทย 1 คำว่า “Concept and principle” ปรับเป็น “Concepts and 
principles” หน้า 55 รายวิชาสุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย คำว่า “Principle, concept and  practice”  
แก้เป็น “Principles, concepts and practices” หน้า 63 รายวิชา คำว่า “Principle” เติม s  

(3) รายวิชาการนวดแผนไทย 1 และ 2 ควรเน้นความสำคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมด้วย  
(4) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  
(5) ควรประสานความร่วมมือกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

กัญชงและกัญชาเพ่ือพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  
(6) ควรส่งเสริมพัฒนาบทบาทของยาสำหรับแพทย์แผนไทย โดยร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

องค์การอาหารและยา เพื่อช่วยให้กระบวนการวิจัยและการทดสอบให้ยาไทยสามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง และ
ควรหาวิธีการพัฒนาให้ยาไทยเป็นยาระดับโลกต่อไป 

(7) ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งจำนวนหน่วยกิตบรรยายและหน่วยกิต
การปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ควรมีการปฏิบัติ  อาทิ หน้า 21 รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการแพทย์แผนไทย 2 (0-4-2) ควรมีบรรยายด้วย 

 
   



๑๕ 
 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕65  

สรุปเรื่อง 
 เลขานุการ แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕65 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒1 เมษายน 
พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕65  
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


