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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 , 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. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๕. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๙.  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. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ ผู้นำเสนอวาระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  แจ้ดนาลาว ผู้นำเสนอวาระ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยราศรี ประเทพ ผู้นำเสนอวาระ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกิตติ์  เหมทานนท์ ผู้นำเสนอวาระ 
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักดิ์  เขียนวงศ ์ ผู้นำเสนอวาระ 
6. อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ ผู้นำเสนอวาระ 
7. อาจารย์ ดร.พรธิภา  ไกรเทพ ผู้นำเสนอวาระ 
8. อาจารย์วิโรจน์  กองแก้ว ผู้นำเสนอวาระ 
9. อาจารย์สไบทิพย์  คีมทอง ผู้นำเสนอวาระ 
10. อาจารย์ ดร.จิรัฐ  มัธยมนันทน์ ผู้นำเสนอวาระ 
11. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
12. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
13. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
14. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงตนในที่ประชุม ดังนี้   

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
     2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
     3. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
     4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
     5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
     6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
     7. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
     8. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
     9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
     10. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
     11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
     12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล    

13. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 31 
มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรโดยเฉพาะ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแบ่งกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือให้
การดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
 รายช่ือคณะกรรมการกลุ่มท่ี 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์    ประธาน 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  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  หนูมี   เลขานุการ 
 รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มที่ 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  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     วรรณศิร ิ  กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช  กรรมการ 
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 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง  กรรมการ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
    

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควรให้จัดกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอมา โดยกำหนดให้กลับมารวมกลุ่มอีกครั้งเพ่ือสรุป 
ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ภายหลังจากพิจารณาทุกหลักสูตรแล้วเสร็จ ในเวลาประมาณ 16.00 น. และเนื่องด้วย 
ดร.สายหยุด จำปาทอง อยู่ระหว่างเดินทาง นายกสภามหาวิทยาจึงมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  
ผลพันธิน ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในกลุ่มที่ 2 แทนไปพลางก่อน 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยออกเป็น 2 กลุ่ม 
 

 4.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและ
ผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และ
นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) หลักสูตรมีบทบาทสำคัญด้านสุขภาพและการดำรงชีวิตของคนในสังคมให้ยืนยาวอย่างมีความสุข
ซึ ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง หากหลักสูตรสามารถทำให้ระบบสาธารณสุขพื ้นฐานของประเทศดีขึ ้นจะช่วยลด
งบประมาณจากภาครัฐและค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ จึงควรพัฒนาให้หลักสูตรสามารถสร้างนักสาธารณสุขเชิงรุกที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ สามารถแก้ไขปัญหาเดิมและรองรับการแก้ไขปัญหาของประเทศในอนาคตได้ด้วย  
เพ่ือพัฒนาให้เป็นหลักสูตรเชิงรุกและโดดเด่น  

(2) ควรปรับกระบวนการหา Pain Point โดยการทำแบบสอบถามปลายเปิดและสำรวจจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนตรงจุดยิ่งขึ้น อาทิ กระทรวงสาธารณสุข  
พบปัญหาฟันผุของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มากกว่าร้อยละ 50 ปัญหาสัดส่วนเด็กอ้วนและสัดส่วนเด็กเตี้ยสะท้อนถึงโรค
ในอนาคต กระทบต่อบุคลิกภาพทำให้ขาดความเป็นผู ้นำและความเชื ่อมั ่นในตนเอง ปัญหาโรคมะเร็งเพิ ่มขึ้น
หลายเท่าตัว ปัญหาเด็กที่จะเข้ามหาวิทยาลัยมีระดับไอคิวต่ำกว่า 90 ปัญหาความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของ
ตัวเอง ซึ่งหลักสูตรต้องทราบปัญหาดังกล่าวเพ่ือนำไปพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สามารถสร้างบัณฑิตที่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได ้

(3) ควรสำรวจกลุ่มเป้าหมายอื่นนอกเหนือจากนักเรียน ได้แก่  บุคคลที่สามารถมาเรียนเพื่อเสริม
ความรู้สำหรับการประกอบอาชีพ อาทิ นักสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครูผู้สอนวิชา  
สุขศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เลี้ยงเด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่มาก  

(4) ตรวจสอบความถูกต้องของสารบัญและหมายเลขหน้ากำกับ 
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(5) ปรับแก้ไขการระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา โดยเพิ่มชื่อตำแหน่งงาน  
ให้ชัดเจน ได้แก่ นักสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ นักพัฒนาสุขภาพชุมชน เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล 
นักจัดการสุขภาพ โดยเพิ่มลักษณะการปฏิบัติงานและรายละเอียดในวิชาบังคับให้ชัดเจน  

(6) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
- ตัดคำว่า “ผลิตบัณฑิตให้” ออก 
- เพ่ิมรายละเอียดในข้อ 1 ให้กว้างขึ้น โดยระบุทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ และระบุเพ่ิมเติมความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อตรง ความมีวินัย และการไม่ลอกเลียนผลงานผู้อ่ืนให้ชัดเจน 
- ข้อ 2 ด้านทักษะความรู ้ ควรระบุเพิ ่มเติมว่า “มีความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์สาธารณสุข  

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ” และตัด “การนำความรู้ไปใช้” ออก และย้าย “การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพชุมชนและ
การให้บริการสาธารณสุข” ไประบุในข้อ 3 เนื่องจากเป็นด้านทักษะทางปัญญา  

- ข ้อ 3 ตรวจสอบความถูกต ้องของการระบุว ่า “พัฒนานว ัตกรรมทางสาธารณสุขโดย 
ใช้กระบวนการวิจัย” ให้สามารถดำเนินการได้จริง และควรปรับเป็นการคิดการแก้ปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนา
งานสาธารณสุข 

- ข้อ 5 ควรเพิ ่มรายละเอียดด้านเทคโนโลยีให้ชัดเจน อาทิ การเรียนการสอน การสืบค้น  
การวิเคราะห์และการนำเสนอ 

- ข้อ 6 ไม่ควรระบุเฉพาะว่า “โดยเฉพาะผู้สูงวัย” เพ่ือเปิดกว้างให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
(7) ควรปรับชื่อและคำอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน ดังนี้ 

- ตรวจสอบความซ้ำซ้อนคำอธิบายของรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ SC 41303 และ
รายวิชาการดูแลความปลอดภัยสำหรับผู ้สูงอายุ SC 41307  ซึ่งมีคำว่า “การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ” ตรงกัน 

- ปรับคำอธิบายของรายวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ SC 41313 ให้มีบทบาทของผู้ดูแลที่ชัดเจน 
และควรเพิ่มเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ การสื่อสารกับผู้สูงอายุ  

- ปรับคำอธิบายของรายวิชาผู ้นำกับการสร้างทีมงานพัฒนาสุขภาพผู ้ส ูงอายุ SC 41314  
ให้ชัดเจนยิ่งขึ ้น โดยระบุกระบวนการวิธีการสร้างผู้นำ สร้างทีมงาน และเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้สูงอายุหรือ  
มีกลุ่มเป้าหมายระดับชุมชนด้วย 

- รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ SC 41316 คำอธิบายรายวิชาไม่มีรายละเอียดเรื่อง
สุขภาพจิต 

 - รายวิชาชีวสถิติสาธารณสุข SC 41205 ตรวจสอบความถูกต้องของคำว่า “การแปรผลข้อมูล”  
(8) ควรมีรายวิชาที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ การดูแลตัวเองของผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจ มะเร็ง 

เบาหวาน ไขมัน และความดันสูง  
(9) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรมให้ชัดเจน โดยต้องปรับให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ และกิจกรรมนอกหลักสูตรต้องสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น โดยระบุชื่อและ
เป้าหมายกิจกรรม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการติดตามประเมินผลให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถพัฒนา
ลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 

(10) ปรับรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1 คำว่า “จิตอาสา” หากไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ ต้องย้าย

ไปเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาได้ ข้อ 2 การระบุว่า “มีจิตสำนึก ค่านิยม ในการธำรง
ความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” ต้องระบุรายละเอียดในรายวิชาและคำอธิบาย



๖ 
 

รายวิชาด้วย ข้อ 3 การระบุว่า “เป็นพลเมืองที ่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม” ต้องระบุรายละเอียด  
ในรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาด้วย และย้ายคำว่า “เสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย” ไประบุในการ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม แล้วปรับใน  
ข้อ 3 เป็น “มีวินัยเคารพกฎกติกาของสถาบัน”  

- ด้านความรู้ ข้อ 2 ให้ตัดคำว่า “บูรณาการ” และ “วิเคราะห์” ออก เนื่องจากเป็นด้านทักษะทาง
ปัญญา 

- ด้านทักษะทางปัญญา เป็นการคิด วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลและแก้ปัญหา ดังนั้นใน ข้อ 3 ให้ตัด 
คำว่า “บูรณาการข้ามศาสตร์” ออก เนื่องจากไม่มีกำหนดในรายวิชา และไม่ควรระบุว่า “การแก้ปัญหา”  เนื่องจาก 
มีความซ้ำซ้อนกับข้อ 1 และ 2 โดยปรับแก้ข้อ 2 เป็น “แสวงหาแนวทางใหม่ในการพัฒนางาน”  

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 3 ตัดคำว่า “ที่เอื้อต่อการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์” ออก  

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ข้อ 1 ให้ตัดการระบุว่า 
“เสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ” ออก เนื ่องจากต้องเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขเท่านั ้น และรวมข้อ 2 กับข้อ 4  
เข้าด้วยกันเนื่องจากมีความซ้ำซ้อน แล้วเพ่ิมการระบุว่า “สามาถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย” และ “สามารถสื่อสาร ทั้งการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่ต่างกัน” และตัดข้อ 3 ออกทั้งหมดเพราะไม่ตรงกับ
มาตรฐาน  

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

  

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

 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม
สภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั ่นกรองเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรปรับคำอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้ 
- ปรับคำอธิบายของรายวิชาเรื ่องเล่าฝั่งธนบุรี HU 13203 โดยระบุรายละเอียดให้เข้าใจว่า

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีเพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว  
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- ปรับคำอธิบายของรายวิชาทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อใหม่ เป็นแนวคิดการสื่อสาร 
เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร  

- ปรับคำอธิบายของรายวิชาการใช้ภาษากับกฎหมายและจริยธรรมในสื ่อใหม่ โดย เพิ ่มเติม 
ในประโยคสุดท้ายว่า “ในสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม” เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของความสร้างสรรค์และต้อง
คำนึงถึงหลักกฎหมายด้วย  

(2) ปรับรายละเอียดในหน้า 2 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ควรระบุเพิ่มว่า “รับทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

(3) ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งจำนวนหน่วยกิตบรรยายและหน่วยกิต
การปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ควรมีการปฏิบัติ อาทิ หน้า 19 รายวิชาการส่งสารและ
รับสารอย่างสร้างสรรค์ และรายวิชาภาษาและวรรณคดีไทย ควรปรับเป็น 3(2-2-5)  

(4) ตรวจสอบชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และ 
มีความหมายสอดคล้องกับภาษาไทย อาทิ รายวิชาการส่งสารและรับสารอย่างสร้างสรรค์ ควรปรับชื่อเป็น “Creative 
Expressive and Receptive Message”  

(5) ปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความ
รับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน และควรเน้นให้มีความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีด้วย 

(6) ควรพิจารณาปรับรวมรายวิชาเชิงแนวคิดที ่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน แล้วเพ่ิ มรายวิชาหรือ
สอดแทรกรายละเอียดในเนื้อหารายวิชาเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย น่าสนใจและโดดเด่นยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- รายวิชาวัจนกรรมในบริบทสังคมไทยควรเพิ่มเติมการใช้ภาษา การส่งและรับสารอย่างสันติ  
- รายวิชาการพูดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควรเพ่ิมเติมการพูดเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เพ่ือความบันเทิง

และจรรโลงใจ  
- รายวิชาการเขียนเพื่อพัฒนางานองค์การ ควรเพิ่มเติมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของ

องค์กร การเขียนประมวลข้อมูล และการเขียนหนังสือราชการ  
- เพ่ิมรายวิชาการเขียนสุนทรพจน์  
- เพิ่มรายละเอียดของการพัฒนาให้เป็นนักคิดสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่อย่าง

สร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถสื่อสารไปยังลูกค้าได้  
(7) ปรับแก้ไขการระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ข้อ 8.1 เป็น “นักวิจัยด้าน

ภาษาและวรรณกรรมไทย” และข้อ 8.2 ปรับเป็น “ผู ้ปฏิบัติงานด้านภาษาและวรรณกรรมไทย” เพื ่อความ 
โดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้น 

(8) ตรวจสอบรายละเอียดในหมวด 5 ข้อ 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ข้อ 2.2.2 “เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น” เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันรอบ ควรปรับเป็น “เช่น ปีที่ 1 หรือปีท่ี 3 เป็นต้น” 

(9) ตรวจสอบรูปแบบของการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะให้ถูกต้องตรงกับหลักสูตร
อื่นของคณะ โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้ของวิชาแกนกับวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก จะต้องอยู่ในตารางเดียวกัน 
หลักการคือต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของวิชาเอกเข้าไปจากวิชาแกน  

(10) ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์พิเศษให้ถูกต้อง 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั ่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรพิจารณาปรับเพิ่มรายวิชาหรือสอดแทรกรายละเอียดในเนื้อหารายวิชาเพื่อให้หลักสูตร  
มีความทันสมัย น่าสนใจและโดดเด่นยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- การเขียนสุนทรพจน์ จดหมายราชการ รายงานผลการดำเนินงานแบบภาษาอังกฤษ เป็นการ
เขียนเชิงประยุกต์ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้  

- การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ การโต้วาที การพูดจรรโลงใจเชิงสร้างสรรค์เพ่ือความบันเทิง
และเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน โดยสามารถทำเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ 

- รายวิชาวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ควรปรับเป็นวรรณกรรมเชิงประเด็นเพื่อความหลากหลาย อาทิ 
ประเด็นทางการเมือง ประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้วิชาทันสมัยยิ่งขึ้น 

(2) ปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตรโดยเพิ่มเติมคำว่าภาษาอังกฤษให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
(3) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ในข้อ 3 ไม่ให้มีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้

บรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก 
(4) ควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาให้มากที่สุด เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ฟัง 

พูด อ่าน และเขียนได้คล่อง  และควรมีชมรมภาษาอังกฤษที่สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมถึงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน   

(5) ตรวจสอบรูปแบบของการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะให้ถูกต้องตรงกับหลักสูตร
อื่นของคณะ โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้ของวิชาแกนกับวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก จะต้องอยู่ในตารางเดียวกัน 
หลักการคือต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของวิชาเอกเข้าไปจากวิชาแกน  

(6) ควรปรับการเขียนความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา หน้า 46 เป็นต้นไป 
โดยเขียนเป็นองค์รวมไม่ต้องแยกทักษะเพ่ือความกระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น  

(7) ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุสถานภาพของหลักสูตร หน้า 2 ข้อ 6.1 โดยระบุเพ่ิม 
“ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560” และแก้ไข พ.ศ. ที่เริ่มใช้
ให้เป็นปีที่เริ่มใช้หลักสูตร  
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(8) ควรพิจารณาปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม โดยอาจลดเหลือ 134 หน่วยกิต 
(9) ตรวจสอบชื่อรายวิชากับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกัน อาทิ รายวิชาวิจัยภาษาอังกฤษ  

เพ่ือชุมชน ในคำอธิบายรายวิชาเป็นการพัฒนาชุมชน 
(10) การจัดการเรียนการสอนทำให้เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องร่วมกันวาง

แผนการสอนอย่างเหมาะสม และให้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบเป็นระยะ  
  

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

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภา
วิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรปรับชื่อและคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
- ปรับแก้ชื่อรายวิชาเกษตรดิจิทัล เป็น ระบบเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture System และ

เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเกษตร และไม่ต้องใช้คำว่า IoT ในคำอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยเพราะมีคำแปลแล้ว 

(2) ปรับคำอธิบายของรายวิชาการเกษตรแบบยั่งยืนและการเกษตรทฤษฎีใหม่ หน้า 39 โดยแก้ไข
การระบุชื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้เป็นชื่อปัจจุบัน คือ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” 

(3) ควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการหากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและมีแรงบันดาลใจในการเรียน 
ซึ่งจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทยและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและอยู่รอดได้ 

(4) ควรปรับกระบวนการหา pain point อย่างเหมาะสมและแท้จริง โดยกำหนดผู้ร่วมวิพากษ์
หลักสูตรให้มีผู ้ประกอบการที่หลากหลายและสามารถสะท้อนถึงทิศทางและปัญหาที่แท้จริง อาทิ บุคลากรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทราบปัญหาของการเกษตรไทย ตัวแทนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่ 
ตัวแทนสมาคมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่สามารถพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันใน
เวทีโลกได้ ซึ ่ง pain point ของการเกษตรปัจจุบัน ได้แก่ 1. สู ้ต่างชาติไม่ได้ในเชิง Productivity หรือผลิตภาพ  
คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารจัดการต้นทุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ 3. การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่เน้นเรื่องสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ Plant-based จากพืชผักแทน
เนื้อสัตว์ และ 4. ช่องทางการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปตลาดโลกได้โดยไม่ต้องผ่านกลไกผู้ค้าส่งรายใหญ่ 



๑๐ 
 

(5) ควรมีนักอนาคตศึกษา นักเศรษฐศาสตร์ นักการตลาด ที ่สามารถวิเคราะห์คาดการณ์การ
เปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เพื ่อสะท้อนให้เห็นสิ ่งที ่ต ้องเตรียมรับมือและการปรับตัว ของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตร โดยการปรับเนื้อหา คณาจารย์และเครือข่ายเพื่อสร้างจุดเด่นให้หลักสูตร 

(6) ควรนำหลักการแนวคิดทฤษฎีของโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG โมเดล ซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐ มาปรับในการเรียนการสอนและนำสู่การปฏิบัติ 

(7) ควรใช้พ้ืนที่ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยระบุเพ่ิม
ในคำอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน รวมถึงการจัดกิจกรรมและทำโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้แกชุ่มชน  

(8) ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดมาตรฐานหลักสูตร มคอ.2 ให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรโดยปรับตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิที ่พิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) อาทิ วัตถุประสงค์ ต้องเพ่ิมข้อ 6 ทักษะปฏิบัติ  

(9) ควรเพิ่มวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ ได้แก่ แนวจัดการธุรกิจเกษตรออนไลน์ แนวพัฒนา
ธุรกิจประมงออนไลน์ รวมถึงแนวการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ทำการเกษตรจำกัด อาทิ การเลี้ยงปลาตู้ 
การเลี้ยงบอนไซ  

(10) ควรมีการฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ทำให้มี
รายได้ระหว่างเรียนและเป็นแรงจูงใจให้รุ่นน้อง 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการ
วิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ 
ที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ในชื่อรายวิชามีคำว่า “เชิงธุรกิจ” และ “เชิงพาณิชย์” ที่มีความหมายซ้ำซ้อนกันอยู่ ควรเลือกใช้
คำว่าเชิงธุรกิจคำเดียวเพ่ือความชัดเจน อาทิ รายวิชา 22217 ปรับเป็นถ่ายภาพเชิงธุรกิจ และปรับเพ่ิมเติมคำอธิบาย
รายวิชาว่าสามารถนำไปสู่ภาคธุรกิจอย่างไรหรือเน้นขายภาพออนไลน์ และรายวิชา 22229 ปรับเป็นภาพพิมพ์เชิง
ธุรกิจ 

(2) รายวิชาการออกแบบอย่างยั่งยืน ควรเน้นการผลิตผลงานออกแบบโดยยึดพื้นที่ท้องถิ่นและเจือปน
วัฒนธรรมการมีสำนึกรักบ้านเกิดเพ่ือให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่นยิ่งขึ้น  



๑๑ 
 

(3) ควรเพิ่มรายวิชาการออกแบบกราฟฟิกดิจิทัลทางการเมือง ฝึกให้ผู ้เรียนสามารถผลิตผลงาน
ออกแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างความนิยมทางการเมืองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสื่อสารรูปแบบต่างๆ   
ให้สามารถโน้มน้าวใจสาธารณะได้ ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างจุดเด่นของหลักสูตรด้วย  

(4) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งยังขาดทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) ปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความ
รับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน และควรเน้นให้มีความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วย  

(6) พิจารณาปรับลดจำนวนชั่วโมงเรียนของรายวิชาปฏิบัติจาก 4 ชั่วโมง เหลือ 3 ชั่วโมง และจัดให้
ปฏิบัติที่บ้านบางส่วน  

(7) ควรทบทวนลดจำนวนวิชาเลือกโดยรวมกลุ่มเนื้อหาใกล้เคียงให้เป็นวิชาเดียวกัน และมีเอกสาร
หรือให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกที่สำคัญได้  

(8) ควรตัดหัวข้ออาจารย์พิเศษออก เนื่องจากไม่มีอาจารย์พิเศษ 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที ่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม
สภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั ่นกรองเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรมีรายวิชาที่สอนเก่ียวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎี และนวัตกรรมการสื่อสารด้วย เพ่ือให้ผู้เรียน
มีพ้ืนฐานหลักของการสื่อสาร 

(2) ทบทวนการเปลี่ยนชื่อรายวิชาบางรายวิชา ชื่อเดิมมีความกระชับและชัดเจนแล้ว อาทิ รายวิชา
การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว เปลี่ยนเป็นทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ  

(3) ควรมีวิทยากรภายนอกทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าของกิจการธุรกิจท่องเที่ยว มาร่วมชี้แนะ
แนวทางการทำธุรกิจให้นักศึกษา  

(4) ควรมีหน่วยงานรองรับการศึกษา ค้นคว้า การวิจัย และช่วยเหลือการทำงานสำหรับบัณฑิต 
ทีส่ำเร็จการศึกษา ทั้งด้านอุปกรณ์ การสื่อสารและเทคโนโลยี  

(5) ควรทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลที่สนใจเพิ่มความรู้ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว 



๑๒ 
 

(6) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในภาคผนวก อาทิ เอกสารข้อบังคับของมหาวิทยาลัยปรับ  
ให้เป็นฉบับปัจจุบันคือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และภาคผนวก หน้า ฏ  
ตรวจสอบชื่อและเอกสารที่แนบให้ถูกต้องตรงกัน และโดยปกติจะไม่แนบประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อ
ปริญญา   

(7) หลักสูตรอื่น ๆ ควรแนบ มคอ.1 ด้วยเช่นเดียวกับหลักสูตรนี้ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั ่นกรอง ในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที ่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากมติที ่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั ่นกรองเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว  
จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยศึกษาความแตกต่างของ  
แต่ละประเทศที่มีรสนิยมการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน การขอใบอนุญาตผู้ประกอบอาหารไทยในต่างประเทศ 
รวมถึงมาตรฐานสุขภาพอนามัยด้วย 

(2) ในอนาคตควรพัฒนาหลักสูตรโดยทำหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือดึงดูดผู้เรียนชาวต่างชาติ 

(3) ควรปรับกระบวนการหา pain point อย่างเหมาะสมและแท้จริง โดยกำหนดผู้ ร่วมวิพากษ์
หลักสูตรให้มีผู้ประกอบการที่หลากหลายและสามารถสะท้อนถึงทิศทางและปัญหาที่แท้จริง ซึ่ง pain point ของ
อุตสาหกรรมอาหารไทยปัจจุบันคือปัญหาของอาหารไทยที่มีรสหวาน ซึ่งขัดแย้งกับสุขอนามัยของโลกที่ต้องการอาหาร
รสหวานน้อยลง เพราะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพระยะยาว  

(4) ควรสร้างห้องปฏิบัติการจำลองที่ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เช่น การจำลองการขายอาหาร  
ในศูนย์อาหารของห้างสรรพสินค้าให้ได้ลูกค้าเพ่ิมข้ึน  

(5) ควรพัฒนาสูตรอาหาร เครื่องดื่ม ของว่างเพื่อสุขภาพที่เป็นอาหารรสชาติไทย สำหรับรับประทาน
ระหว่างทำงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกท่ีต้องการด้านโภชนาการและทำให้ร่างกายแข็งแรง 

(6) ควรสอดแทรกเนื้อหารายวิชาให้มีการเรียนรู้กลวิธีทางการตลาด นวัตกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
แนวความคิดของผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าที่หลากหลาย และรู้ความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการอาหาร  

(7) ควรพิจารณาปรับรายวิชาเลือกหลายวิชาที่น่าสนใจ โดยสามารถปรับเป็นวิชาบังคับเพื ่อให้
นักศึกษาได้เรียนและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ อาทิ อาหารนานาชาติ อาหารอิสลาม  



๑๓ 
 

(8) ควรติดตามนโยบายของรัฐในปัจจุบันที่ส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพและส่งเสริมรูปแบบการเปิด
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และถ่ายทอดให้นักศึกษาได้รับรู้และพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ 

(9) ควรเปิดหลักสูตรระยะสั้น (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักศึกษาได้  
(10) ควรปรับลดจำนวนกลุ่มวิชาเลือกโดยจัดกลุ่มวิชาที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษา

สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายยิ่งขึ้น  
(11) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ซึ่งยังขาด

ทักษะการปฏิบัติ และปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ตลอดจนแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ให้สอดคล้องกัน โดยปรับตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากมติที ่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั ่นกรองเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว  
จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับรายละเอียดในหน้า 2 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ควรระบุเพิ่มว่า “รับทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้” 

(2) ปรับรายละเอียดในหน้า 3 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ให้เลือกช่อง “หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565” และแก้ไขเป็น “หลักสูตรจะมีความพร้อมในการ
เผยแพร่หลักสูตรที ่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ในปีการศึกษา 2567”  

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนหน่วยกิตของชั่วโมงเรียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รายวิชาโครงการพิเศษออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายวิชางานวิจัยออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



๑๔ 
 

(4) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศ
ไทยในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำให้เป็นอาชีพที่ขาดแคลนเป็นทีต่้องการของตลาดแรงงาน
และสามารถพัฒนาไปสู่เวทีโลกได้ แต่ยังขาดเทคโนโลยีทางด้านการผลิต  

(5) ควรสร้างศูนย์บริการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กกับ
กลางในราคาไม่สูงมาก เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาและได้ฝึกปฏิบัติงานจริง 

(6) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ปรับการเขียน
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ตลอดจนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ให้สอดคล้องกัน โดยปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและ
ความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับชื่อกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มธุรกิจสปาและความงาม โดยเน้นคำว่าความงามให้โดดเด่นและคำว่า  
สปาตามหลัง 

(2) ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อฝึกให้เป็นผู้ประกอบการที่ สามารถสื่อสารผ่าน
ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ โดยนำรายวิชาจากหลักสูตรด้านดิจิทัลและด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
มาใช้ได้  

(3) ควรพิจารณาทบทวนชื่อหลักสูตรให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรว่า 
มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือธุรกิจ เพ่ือให้สื่อความหมายชัดเจนและดึงดูดผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น  

(4) ควรเพิ่มอาจารย์ด้านสุขภาพร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  

(5) ควรศึกษารายละเอียดของธุรกิจอาหารเสริมความงามที่มีผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือรักษาสุขภาพและความ
งาม แต่ขายในเชิงธุรกิจภายใต้ชื่ออาหารเสริม ทีไ่ด้รับ อย. และขายได้ง่ายกว่า 

(6) ควรเปิดหลักสูตรระยะสั้น (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักศึกษาได้   



๑๕ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และมอบอธิการบดีพิจารณาชื่อหลักสูตร 
และศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป 
 

 4.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตดนตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรสอดแทรกเนื้อหาที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้หลักสูตร อาทิ ด้านการ
ประกอบการธุรกิจดนตรีในโลกดิจิทัลในรายวิชาอย่างน้อย 2 วิชา เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ เทคโนโลยีและดนตรีเข้าดว้ยกัน 
ในอนาคตนักดนตรีสามารถผลิตและจำหน่ายเองได้  โดยมีสาระเก่ียวกับการประกอบการธุรกิจ การจัดการตลาดดิจิทัล 
ด้านการแสดงและการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์การสอนดนตรีที ่น ักศึกษาสามารถ 
จดสิทธิบัตรของตัวเองได้  

(2) ควรสร้างเครือข่ายของนักดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน ดังเช่นอุตสาหกรรมบันเทิง
และโรงเรียนดนตรีของประเทศเกาหลีใต้  

(3) ปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความ
รับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน และควรเน้นให้มีความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี  

(4) ควรจัดระบบการแบ่งรายวิชาบังคับและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะให้ชัดเจน 
(5) ควรพิจารณาผสมผสานรายวิชาประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  หน้า 33 และรายวิชาธุรกิจ

ดนตรีเบื้องต้น หน้า 41 เข้าด้วยกัน และเพ่ิมเนื้อหาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงปรับเนื้อหารายวิชาการวางแผนทาง
การเงินเพ่ือความมั่นคง หน้า 33 ให้มีเนื้อหาหลักการเกี่ยวกับดนตรี  

(6) ควรจัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เรียนรายวิชาที่มีการปฏิบัติ 
(7) ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างกว้างขวางโดยเน้น 
จุดเด่นของเนื้อหาวิชาการและคุณภาพของหลักสูตร รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ

และส่วนตัว ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและมหาวิทยาลัยด้วย 
  



๑๖ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565  
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งกำหนดการโครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่  19 - 20 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และโรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลื่อนกำหนดการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และกำหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕65  

สรุปเรื่อง 
 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที่   
2/๒๕65 ในวันอาทิตย์ที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒56๕ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕65  
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


