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รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิน พันธุ์พินิจ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์
๕. รองศาสตราจารย์พิเศษ กัลยา แสงเรือง
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
๙. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
๑๓. อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
๘. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ
๙. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
-
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์อรัญญา มุดและ
๒. อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย
๓. อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค
๔. นางสาวพวงเพชร พลทอง
๕. นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา
๖. นางสาวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
๗. นายวาทิต ทองมาก
๘. นายฉัตรชัย กาสี
๙. นางรัชฎาพร ยอดศรี
๑๐. นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต์
๑๑. นางสาวสมลักษณ์ เทินสระเกษ
๑๒. นางสาววิจิตรา จันทะเรือง
๑๓. นางสาวรัชพร คุตตะสิงคี
๑๔. นายไพฑูรย์ มุงเพีย

อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์
อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์
อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
๒. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ
๓. อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ

อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ คณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิ จารณาแล้ วมี มติรับรองรายงานการประชุ มครั้ งที่
๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การขออนุมัติการสาเร็จการศึกษา และขออนุมัติปริญญาบัตร
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอดังนี้
ด้ ว ยคณะกรรมการวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ - ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา
เสาร์ - อาทิตย์ ที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรอง ผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ดังนี้
๕.๑.๑ การอนุมัติการสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จานวน ๑ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
จานวน
๑ ราย
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขออนุมัติ
การสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จานวน ๑ ราย และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๕.๑.๒ การอนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จานวน ๑๑๒ ราย
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวน ๒๖ ราย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จานวน
๑ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จานวน
๗ ราย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จานวน ๒๙ ราย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จานวน
๑ ราย
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
จานวน
๒ ราย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จานวน ๑๔ ราย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
จานวน
๑ ราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวน
๙ ราย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑๐ ราย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑๒ ราย
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขออนุมัติ
ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จานวน ๑๑๒ ราย และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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๕.๑.๒ การอนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท แผน ข จานวน ๔ ราย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แผน ข
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
แผน ข
ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จานวน ๓ ราย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ ๒.๑
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรและการสอน)
แบบ ๒.๑

จานวน ๑ ราย
จานวน ๓ ราย
จานวน ๑ ราย
จานวน ๒ ราย

คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) กรณี นายพรเทพ แก้วเชื้อ มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้
๑.๑) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในบทคัดย่อภาษาไทย
๑.๒) ควรตัดวงเล็บในผลการวิจัยข้อที่ ๑ คาว่า “(ผลการวิจัยเชิงเอกสาร)” ออก
และผลการวิจัยข้อที่ ๓ คาว่า “(ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ)” ออก
๑.๓) ควรปรั บ การเขี ย นผลการวิ จั ย ให้ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
การวิจัย
๑.๔) ควรปรับการเขียนองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้มีความชัดเจน โดยปรับ
คาว่า “บริษัท” เป็น “อุตสาหกรรม”
๑.๕) ควรปรับการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย
๒) กรณี นางสาวมัชฌิมา เส็งเล็ก มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้
๒.๑) ควรปรับการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย โดยระบุการสุ่ มกลุ่ มตัว อย่างที่ใ ช้
ในการวิจัยให้ชัดเจน
๒.๒) ควรปรับชื่อภาษาไทยเป็น “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๒
ชั้นปีที่ ๔-๖” และปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
๒.๓) ควรปรับวิธีการเขียนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ให้ชัดเจน (โดยปรับตามชื่อเรื่องที่ปรับใหม่)
๒.๔) ควรปรับการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย
๓) กรณี นายทศทัศน์ บุญตา มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้
๓.๑) ควรปรับการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย โดยระบุการสุ่ มกลุ่ มตัว อย่างที่ใ ช้
ในการวิจัยให้ชัดเจน
๓.๒) ควรปรับการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขออนุมัติ
ปริญญาบัตรระดับปริญญาโท แผน ข จานวน ๔ ราย ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จานวน ๓ ราย โดยให้
นักศึกษาปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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๕.๒ การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษ กรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอดังนี้
ตามหนังสือจาก สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ อว ๐๒๒๔/ว๖๕๓ ลงวั น ที่ ๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ชี้ แ จงแนวปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ “ในกรณีของอาจารย์พิเศษหากรายวิ ช าใด
มีความจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษา ก็สามารถ
ดาเนินการได้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน
และพัฒ นานั กศึกษาตลอดการจั ดการเรียนการสอนของรายวิช านั้น ๆ ด้ว ย โดยต้องได้รับความเห็ นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการดาเนินการที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ย น จึ งขอเสนอการขอความเห็ น ชอบในการอนุมั ติ อ าจารย์ พิ เ ศษสอนมากกว่า ร้ อยละ ๕๐
จานวน ๒ ราย ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ดังนี้
๕.๒.๑ คณะครุศาสตร์
จานวน ๑ ราย
๕.๒.๒ งานวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน ๑ ราย
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขออนุมัติอาจารย์
พิเศษ กรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐ จานวน ๒ ราย และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๕.๓ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายละเอียด
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
๕.๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
เล็ กน้ อย (สมอ.๐๘) เป็ น การปรั บ ปรุ งโดย เพิ่มรายวิช า HEN477 โครงการพิเศษเพื่อวัตถุป ระสงค์เ ฉพาะ
ในการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ (Projects for Specific Purposes in Professional Skill Development)
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ ฉบับที่ ๓ : การปฏิบั ติการของ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคโคโรน่ า (COVID-19) ขอให้ พิ จ ารณายกเลิ ก การฝึ ก งาน
ทุกรูปแบบ หรือปรับเปลี่ยนกาหนดระยะเวลาและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน และเพื่อให้สอดคล้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิ ช าการในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ จึ ง เสนอสภาวิ ช าการ
เพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายละเอียด
การปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรเล็กน้ อย (สมอ.๐๘) หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
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๕.๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการวิช าการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเสนอ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายละเอียด
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๕.๓.๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจาหลักสูตร และขอเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลั กสูตรเพื่อให้ส อดคล้ องและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายละเอียด
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๕.๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้ว ยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลั กสู ตร
เล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดย ปรับคาอธิบายรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายละเอียด
การปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรเล็ กน้ อย (สมอ.๐๘) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช านวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
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๕.๓.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้ว ยคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ได้เสนอรายละเอีย ดการปรับปรุ งหลั กสู ต รเล็ ก น้ อ ย
(สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายละเอียด
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๕.๓.๖ หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การระบบสุ ข ภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้ว ยคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ได้เสนอรายละเอีย ดการปรับปรุ งหลั กสู ต รเล็ ก น้ อ ย
(สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายละเอียด
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๕.๔ การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรตีบทแตกสนุกภาษาผ่านละคร หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ นาเสนอดังนี้
ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้ขอพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรตีบทแตกสนุกภาษาผ่านละคร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรนาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรตีบทแตก
สนุกภาษาผ่านละคร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรตีบทแตกสนุกภาษาผ่านละคร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ผู้จัดทา (ร่าง) หลักสูตร
ระยะสั้น ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะมีดังนี้
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๑) ให้คณะกรรมการหลักสูตรระยะสั้นทบทวนชื่อหลักสูตร
๒) ให้ คณะกรรมการหลั กสู ตรระยะสั้ น พิจ ารณารูปแบบการสอนโดยนาแนวคิ ดการสอน
แบบ Edutainment มาปรับใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับความรู้ควบคู่กันไปกับ
การผสมผสานสื่อที่หลากหลาย
๓) ให้ ค ณะกรรมการหลั ก สู ต รระยะสั้ น มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ห ากลุ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ ๆ เช่ น
กลุ่มเรือท่องเที่ยว กลุ่มคนขับแท็กซี่ เป็นต้น
๔) ให้ คณะกรรมการหลั กสู ตรระยะสั้ น สร้างจุดเด่นของหลั กสู ตรเพื่อเพิ่มกลุ่ มลู กค้า และ
กลุ่มเป้าหมาย
๕.๕ การพิจ ารณา (ร่ า ง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอังกฤษแซ่บคะแนนเริ่ด หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ นาเสนอดังนี้
ด้ ว ยคณะครุ ศ าสตร์ ได้ ข อพั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น หลั ก สู ต รอั ง กฤษแซ่ บ คะแนนเริ่ ด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรนาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรอังกฤษแซ่บ
คะแนนเริ่ด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรอังกฤษแซ่บคะแนนเริ่ด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ผู้จัดทา (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะมีดังนี้
๑) ให้คณะกรรมการหลักสูตรระยะสั้นทบทวนชื่อหลักสูตร
๒) ให้ คณะกรรมการหลั ก สู ตรระยะสั้ น พิ จารณารูป แบบการสอนโดยน าแนวคิ ด การสอน
แบบ Edutainment มาปรับใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับความรู้ควบคู่กันไปกับ
การผสมผสานสื่อที่หลากหลาย
๓) ให้คณะกรรมการหลักสูตรระยะสั้นมีการประชาสัมพันธ์หากลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เช่น กลุ่มเรือ
ท่องเที่ยว กลุ่มคนขับแท็กซี่ เป็นต้น
๔) ให้ คณะกรรมการหลั กสู ตรระยะสั้ น สร้างจุดเด่นของหลั กสู ตรเพื่อเพิ่มกลุ่ มลู กค้า และ
กลุ่มเป้าหมาย
๕.๖ การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาเสนอดังนี้
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
สภาวิ ช าการและได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่
๑๗ ธัน วาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ คณะได้ จั ดทา (ร่าง) หลั กสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านการตรวจรูปแบบจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รได้ พิ จ ารณากลั่ น กรอง (ร่ า ง) หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเห็นสมควรนาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ผู้จัดทาหลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะมีดังนี้
๑) ให้สาขาวิชาพิจารณาการเขียนปรัชญาให้สอดคล้อง เพื่อให้สามารถระบุคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ได้
๒) ให้สาขาวิชาเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบด้านผลิตภัณฑ์ให้นักศึกษาสามารถ คิด แก้ปัญหา
และนาไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
๓) สาขาวิ ช าควรสร้ า งจุด เด่น ด้ านการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ามารถสร้ างอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สาขาวิชาได้
๔) สาขาวิ ช าควรมี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมือ กั บ หน่ว ยงานภายนอก ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อเพิ่มสถานที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
๕) ให้สาขาวิชาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถออกแบบชิ้นงานได้
๖) ให้สาขาวิชาตรวจสอบการจัดรูปแบบ และการสะกดคาให้ถูกต้อง
๕.๗ การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาเสนอดังนี้
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
สภาวิ ช าการและได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดทา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านการตรวจรูปแบบจากสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตร
ดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมจึ ง เห็ น สมควรน าเสนอ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ผู้จัดทาหลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะมีดังนี้
๑) ให้สาขาวิชาทบทวนชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒) ให้สาขาวิชาทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และ
แผน ข ให้ชัดเจน
๓) ให้สาขาวิชาทบทวนเกณฑ์การสาเร็จศึกษาตามหลักสูตร ทั้งแผน ก แบบ ก ๑ แผน ก
แบบ ก ๒ และแผน ข ให้ชัดเจน
๔) ให้สาขาวิชาตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา ให้ถูกต้อง
๕) ให้สาขาวิชาเพิ่มกลุ่มวิชาทางด้านการจัดการ
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๖) ให้ ส าขาวิช าระบุ เหตุผ ลการปรั บรายวิช าของตารางเปรีย บเที ยบข้ อ แตกต่ างระหว่ า ง
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง หน้า ๑๒๗ ให้ถูกต้อง
๗) ให้สาขาวิชาตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ถกู ต้อง
๕.๘ การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ลับ)
รองศาสตราจารย์ ศ ศิ นั น ท์ เศรษฐวั ฒ น์ บ ดี กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอเอกสาร
การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ลับ) จานวน ๒ ราย ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการตามมติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๒ ราย และให้เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ก าหนดการประชุ ม สภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๖๔ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๖ ธั น วาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มติ ค ณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิช าการรับทราบกาหนดการประชุมสภาวิช าการ ครั้งที่
๑๒/๒๕๖๔ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๖ ธั น วาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้จดรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

