๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
๓. รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร
๕. รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร ทองใบ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล มงคล
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
๑๐. อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง

อธิการบดี
ประธาน
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ
กรรมการ
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ
รองอธิการบดีวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ติดราชการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ ติดราชการ
ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
นางสาวศิริพร ขจรพันธ
นายประยุทธ อินแบน
นายอุดม คุมภัย
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ
หัวหนางานสงเสริมวิชาการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง รองอธิการบดีวิชาการและเลขานุการสภาวิชาการ แจงวา
สกอ. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยสาระสําคัญประการหนึ่งคือ หลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย กอนวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อนุโลมใหใชเกณฑฯ ป ๒๕๔๘ ได ซึ่งไดแจงไปยังทุกคณะเพื่อทราบแลว
ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะดังนี้
๑) ป ญ หาเนื่ องจากนักศึกษาลดลงและหลักสูตรที่เปดอยู เปน หลักสูตรเกา ควรเป ด
หลักสูตรใหมเพื่อตอบสนองตอสภาพการเปลี่ยนแปลง เชน หลักสูตรลอจิสติก รถไฟรางคู การดูแลผูสูงอายุ
และหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการชุมชนศูนยบางคลา และจังหวัดสระแกว
๒) อธิ ก ารบดี ค วรหารื อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขออนุ มั ติ ก รอบอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรใหมที่กําลังจะเปดใหทันเวลา
๓) อธิการบดีตองดูแลในเรื่องงบประมาณ กระบวนการ ขั้นตอน ในการจัดทําหลักสูตร
ใหมเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหทันตอการเปดรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
๔) ตองวางยุทธศาสตรภ ายใตขอจํากัดที่มีอยู อาจใชงบประมาณรายไดในการจัดทํา
หลักสูตรไปกอน
๕) อธิการบดีควรหารือกับคณบดีทุกคณะ ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหมโดยเร็ว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๓/๒๕๕๘ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๗ ธั น วาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
จากการประชุ ม สภาวิ ช าการครั้ งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๗ ธั น วาคม
๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเกี่ยวของนั้น ฝายเลขานุการรายงานผลที่ไดดําเนินงานไปแลวดังนี้
๑) ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตร (ครบรอบปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๕๘ และครบรอบ
ปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๕๙) เสนออธิการบดีลงนามประกาศฯ เรียบรอยแลว และแจงคณะใหดําเนินการตอไป
๒) สรุปประเด็นปญหา และแนวทางแกไขของการประชุมประธานสาขา ซึ่งอยู
ระหวางนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๓) แจงผลการพิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาเรียบรอย
แลว
๔) แจ งผลการเสนอขอปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตออาจารยคณะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ไปยั ง หน ว ยงานบริ ห ารงานบุ ค คล คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๓

๕) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
๖) แจงผลการพิจารณาของดรับนักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาญี่ปุน)
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๗) แจงผลการพิจารณาการเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ไปยังทุกคณะ
๘) ถอนวาระการขอหารือกรณีนักศึกษามีผ ลการเรีย น F ควรให คํานวณเกรด
เฉลี่ยดวย
๙) แจงเรื่องปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ไปยังบัณฑิ ตวิทยาลั ย และคณะกรรมการกลั่น กรองหลั กสูตร โดยมีขอเสนอตอมหาวิทยาลั ยวาเนื่องจากยังมี
นั กศึ ก ษาค า งอยู ๑๓ คน ควรมอบอธิ การบดีป ระสานหารือผูเ กี่ย วของว าจะดําเนิ น การอยา งไรกับ นัก ศึกษา
หลักสูตรนั้นยังมีความจําเปนอยูหรือไม
๑๐) แจ ง เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
๑๑) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
สํ า หรั บ ชาวต า งประเทศ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยั ง คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
๑๒) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
๑๓) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
(ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
๑๔) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
(ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
๑๕) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
๑๖) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยั ง คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
๑๗) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
๑๘) แจ ง ผลการหารื อ เรื่ อ งหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห าร
การศึกษาไปยังผูรับผิดชอบหลักสูตรใหดําเนินการ
ที่ประชุมรับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขออนุมัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุม
พิจารณาการขออนุมัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับแกไขใหม โดยทําขอมูลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเฉพาะปการศึกษา ๒๕๕๘
แลวนํากลับมาพิจารณาในคราวประชุมสภาวิชาการในครั้งตอไป ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
แลว จึงขออนุมัติแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน ไมเกิน ๑๐ คน ดังนี้
๑. อาจารย ดร.วิชิต แสงสวาง อา จา รย ผู รั บผิ ดช อ บห ลั ก สู ต ร ค. ม .
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒. ผศ.ดร.กัญภร
เอี่ยมพญา อา จา รย ผู รั บผิ ดช อ บห ลั ก สู ต ร ค. ม .
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓. อาจารย ดร.ลินดา นาคโปรย อาจารยผูสอน
๔. อาจารย ดร.กานต เสกขุนทด อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร รป.ม.
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๕. รศ.ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ อา จา รย ผู รั บ ผิ ด ช อบ หลั กสู ต ร ส . ม .
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
๖. อาจารย ดร.นวัสนันท วงศประสิทธิ์ อาจารยประจําหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชา
การจัดการเพื่อการพัฒนา
๗. ผศ.ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ อา จา รย ผู รั บผิ ดช อ บห ลั ก สู ต ร ค. ม .
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๘. อาจารย ดร.พอเจตน ธรรมศิ ริ ข วั ญ อาจารย ผู รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ต ร ค.ม.
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๙. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
อาจารยผูสอน
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) การขออนุมัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ควรขออนุมัติเปนปการศึกษา
๒) ตอไปเกณฑใหมป พ.ศ. ๒๕๕๘ บัณฑิตวิทยาลัยตองยึดตามเกณฑผูที่มีตําแหนง
ทางวิชาการสามารถแตงตั้งได ๑ : ๑๐ แตถาเปน อาจารย ดร. ตองปฏิบัติตามเกณฑ ๑ : ๕
๓) นั กศึ กษาเรีย นหลักสูตรที่ ใชเ กณฑ มาตรฐานใด ตองใชเกณฑนั้น ตลอดจน
สําเร็จการศึกษา ไม/เลือกใชเกณฑมาตรฐานเฉพาะขอที่เอื้อประโยชนบางเรื่อง
๔) บัณฑิตวิทยาลัยตองเตรียมความพรอมเพื่อใชเกณฑป พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน แตไมเกิน
๑๐ คน ในปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๙ คน และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยในครั้งตอไปมอบ ฝาย
วิชาการตรวจสอบขอมูลมาเปนเบื้องตนกอนแลวจึงนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ขอหารือกรณีนักศึกษามีผลการเรียน F ควรใหคํานวณเกรดเฉลี่ยดวย
จากการประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ วัน
จันทรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการใหเกรด F ตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ การใหเกรด F ไมถกู นํามาคํานวณเปนตัวหารเกรดเฉลี่ย และไมระบุในใบ Transcript นั้น
ทําใหมีผลกระทบตอคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย ควรนํามาทบทวนใหเกรด มติที่ประชุม ควรนําเสนอสภา
วิชาการเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ใหปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
(เพิ่มเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
สาขาวิชาการตลาด
จํานวน ๓ คน
สาขาวิชาการจัดการ
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
จํานวน ๑ คน
รวมจํานวน
๕ คน
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร เสนอขอแต งตั้ ง อาจารย พิ เ ศษ ประจํ า ป
การศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน ๔ คน
รวมจํานวน ๔ คน
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร อาจารย พิ เ ศษสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
รายที่ ๒ คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการเสนอขอแตง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๕ คน และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๔ คน
ทั้งนี้ตองระบุประสบการณทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายที่ ๒
กอนเสนอตออธิการบดีพิจารณาแตงตั้งตอไป

๖

๕.๓ ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (สมอ.๐๘) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุ ษยศาสตรแ ละสัง คมศาสตรขอปรับ ปรุงแกไขอาจารยป ระจํ าหลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (สมอ.๐๘) โดยผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก นายนภดล มหาวิริยะกุล คุณวุฒิ
ร.ม. (รัฐศาสตร) (เนื่องจากเกษียณอายุราชการ) เปน นายอธิพัฒน สินทรโก รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
เปลี่ ย นแปลงอาจารยป ระจําหลักสูตร จาก นายไชยะ เทพา คุณวุฒิ ศศ.ม.
(รั ฐ ศาสตร ) (เนื่ อ งจากย า ยไปสาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร ) เป น นางสาวอั ต ติ ย า ไชยฤทธิ์ คุ ณ วุ ฒิ รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร)
เปลี่ ย นแปลงอาจารยป ระจํา หลั กสู ตร จาก นางสาวณั ฏ ฐกมนต ศิ ล ปเสริ ฐ
คุ ณ วุ ฒิ น.ม. (นิ ติ ศ าสตร ) (เนื่ อ งจากย า ยไปสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร ) เป น นายนพพร ขุ น ค า คุ ณ วุ ฒิ น.ม.
(นิติศาสตร)
เปลี่ ย นแปลงประธานหลักสูตร จาก นายคณสถิต มังกรแกว คุณวุฒิ รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร) เปน นายณัฐปคัลภ ญาณมโนวิศิษฏ คุณวุฒิ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) (เนื่องจาก
มีคุณวุฒิตอเนื่องทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก)
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรฉบับป พ.ศ.
๒๕๕๔) และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป
๕.๔ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ เสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต ร
บริหารธุ รกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูต รปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผ านความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หนา ๓ ขอ ๙ พิจารณาทบทวนคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร และคุณวุฒิ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงกับสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยเพียง ๒ ทาน และควรทํา
สัญลักษณ * แสดงรายละเอียดอาจารยที่มีคุณวุฒิตรง
๒) หนา ๔ ขอ ๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ควรปรับให
กระชับและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๓) หน า ๑๔ รายวิ ช าบั ง คั บ ชื่ อ ชุ ด วิ ช า MAC๒๐๑ การจั ด การธุ ร กิ จ ด ว ย
คอมพิวเตอร ควรปรับชื่อรายวิชาใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
๔) หนา ๑๔ กลุมวิชาเอกบังคับ MHR๒๐๔ ชื่อภาษาอังกฤษ Compensation
and Management ไมมี and และรายวิชา พนักงานสัมพันธ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Relation เติม s

๗

๕) หนา ๑๕ รายวิชาใหม MHR๓๑๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ Performance Appraisal ควรเปลี่ยนเปน Performance Management การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน หรือไม
๖) ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตรควรมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เปนผู
มีสวนไดสวนเสียที่จะสามารถรวมใหความคิดเห็นในการวิพากษหลักสูตรไดรอบดาน ทั้งนี้เปนเกณฑใหมของการ
ประกันคุณภาพ
๗) หนา ๒ อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ขอ ๘.๓ ควรเปนพนักงานฝายบุคคล
๘.๔ ควรตั ด “ที่ ป รึ ก ษา” ออก เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาจบใหม ไ ม น า จะเป น ที่ ป รึ ก ษาได และ ๘.๘ ใช คํ า ว า
ผูประกอบการธุรกิจ ตัดคําวา “การเปน” ออก
๘) หน า ๑๕ การใช ตั ว อั กษรในชื่ อ วิ ช าภาษาอั งกฤษ ตั ว พิ มพ เ ล็ กพิ มพ ใหญ
ใหเหมาะสมเปนทิศทางเดียวกัน เชน ขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ ควรเหมือนกันทุกรายวิชา
๙) รายวิ ช าฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ควรจั ด เต็ ม ภาคการศึ ก ษาอาจเป น ๕
หนวยกิต หรือ ๖ หนวยกิต
๑๐) หนา ๖ แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หลักฐานควรจะเปนรายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.๒ หรือ สมอ.๐๘
๑๑) หน า ๔๕ ตรวจสอบการเขี ย นหน ว ยกิ ต และชั่ ว โมง รายวิ ช าเตรี ย มฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
๑๒) พิจารณาปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๑๓) ควรแสดงจุ ด เด น ของหลั ก สู ต รของสาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย
ที่ชัดเจนวานักศึกษาที่จบการศึกษามีความสามารถโดดเดนในดานใด โดยสาขาวิชาจัดหลักสูตร/รายวิชาที่จะ
สงเสริมจุดเดนนั้นอยางไร
๑๔) พิ จ ารณาความสอดคล อ งของวั ต ถุ ป ระสงค แ ละผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง
Learning Outcome รวมทั้งพิจารณาการกระจายความรับผิดชอบหลักรอง ทั้ง ๕ ดาน ควรรองรับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
๑๕) ประเด็นที่จําเปนตองเตรียมเพิ่มเติมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการชุดตอไป คือ
จุดเดน ความสําเร็จ ผลงานของนักศึกษา จํานวนนักศึกษา และรอยละของการไดงานทํา
๑๖) พิจารณาปรับงบประมาณรายรับ และรายจาย
๑๗) หนา ๔๖ ควรปรับคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา ใหชัดเจนกระชับยิ่งขึ้น
๑๘) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะ ใหแยกออก
จากหลักสูตรกอนเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ
และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป

๘

๕.๕ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ เสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุ มคณะกรรมการประจํ า คณะ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ที่ ป ระชุ ม
มีมติ เห็น ชอบรายละเอี ยดของหลั กสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุร กิจ บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิว เตอรธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หนา ๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจเพีย ง ๑ คน นอกนั้น เปนวุฒิสั มพันธ หรือจะพิจารณาปรับ ชื่อในศาสตรของวิ ทยาการคอมพิวเตอร หรื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) หนา ๑๐๒ ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตรควรมีความหลากหลาย เปนผู
มีสวนไดสวนเสียที่จะสามารถรวมใหความคิดเห็นในการวิพากษหลักสูตรไดรอบดาน ซึ่งเปนเกณฑใหมของการ
ประกันคุณภาพ
๓) พิจารณาทบทวนการเขียนหนวยกิตเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ โดยปกติ
๑ หนวยกิต กําหนดขั้นต่ําที่ ๔๕ ชั่วโมง จะเขียนเปน ๑(๙๐) หรือ ๒(๙๐)
๔) กลุมวิชาเอกเลือกควรระบุจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และ
ปรับกลุม วิชาฝกประสบการณวิชาชีพเปน ๗ หนวยกิต เตรียมฝกฯ ๒ หนวยกิต และฝกประสบการณฯ (เต็มภาค
การศึกษา) ๕ หนวยกิต
๕) ควรเนนสหกิจศึกษาใหมากขึ้น ซึ่งจะไดขยายความสัมพันธกับภาคธุรกิจหรือ
สถานประกอบการอยางนอย ๑ แหง หรือเชิญผูเชี่ยวชาญในสถานประกอบการเปนวิทยากรในสาขาวิชา
๖) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะ ใหแยกออกจาก
หลักสูตรกอนเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
๗) วัตถุประสงคของหลักสูตรควรสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง รวมทั้ง
ทบทวนการกระจายความความรับผิดชอบหลัก/รอง ใน Curriculum Mapping
๘) รายวิชาเนนไปในทางวิทยาการคอมพิวเตอรมากเกินไป ควรเนนไปในทางธุรกิจ
หรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส E-Marketing มากขึ้น
๙) พิจารณาทบทวนการเพิ่มรายวิชา Math for Computer อาจจะยากเกินไป
สําหรับนักศึกษาที่ไมไดมาจากสายวิทย-คณิต
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ และ
มอบผู พัฒ นาหลั กสู ตรนํ า ข อสั งเกตและข อเสนอแนะไปปรับ ปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่น กรอง
หลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป

๙

๕.๖ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ เสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ
เห็ นชอบรายละเอี ยดของหลั กสู ตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ย ว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ขอสังเกตกรณีหลักสูตรที่ทํา มคอ.๑ แลว รูปแบบของรายละเอียดหลักสูตรตอง
เขียนหนาปกเปน มคอ. ๑ หรือ มคอ.
๒) เมื่อมี มคอ.๑ แลว มหาวิทยาลัยตองเอาแนวขอกําหนดของ มคอ ๑ มาจัดทํา
แลวตองปรับปรุงใหเปนไปตามขอกําหนดของ มคอ ๑ ตองประกอบดวยวิชาอะไรบาง นํารายวิชามาใสทั้งหมด
หรือไม แลวเขียนไปวาเพิ่มอะไรเขาไปบาง
๓) ขอ ๑๒.๒ พิจารณาความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหกระชับและ
สอดคลองกัน
๔) หน า ๒๕ รายวิ ช าการดํ า เนิ น งานและบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ควร
เปลี่ยนเปน “การดําเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม”
๕) พิจารณาเพิ่มเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมากขึ้น เพราะเนน
ไปในทางธุรกิจบริการมากเกินไป
๖) พิจารณาทบทวนรายวิชาเลือก ที่กําหนดไวไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต สวนใหญ
เปนรายวิชาดานการบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับชื่อสาขาวิชาการทองเที่ยว ควรเปนรายวิชาที่มีสัดสวนดานการ
ทองเที่ยว เพื่อใหนักศึกษามีจุดเดนชัดเจนตอบสนองวัตถุประสงคของหลักสูตร อาจเนนการทองเที่ยวที่เปน
เอกลักษณมากขึ้น เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคตะวันออก
๗) พิจารณาเลือกภาษาที่เปนจุดเนนและฝกทักษะดานภาษาที่นักศึกษาไดใชจริง
ในสถานการณปจจุบัน เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ควรตัดภาษาญี่ปุน และฝรั่งเศส ออก
๘) หน า ๒๖ ทบทวนการเขีย นหนว ยกิตรายวิช าฝกประสบการณวิช าชีพ รวม
ทั้งสหกิจศึกษา
๙) สาขาวิชาควรใหนักศึกษามีสวนรวมใชแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยใหเกิด
ประโยชน เชน ฝกปฏิบัติการที่โรงแรม
๑๐) ประเด็นที่จําเปนตองเตรียมเพิ่มเติมในการเสนอตอคณะกรรมการชุดตอไป
คือ จุดเดน จุดเนน ความสําเร็จ ผลงานของนักศึกษา จํานวนนักศึกษา และรอยละของการมีงานทํา
๑๑) ควรนํารายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาสอนในสาขาการทองเที่ยว
๑๒) หนา ๒ ควรปรับการเขียนอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาใหเปนรายขอ
๑๓) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะ ใหแยกออก
จากหลักสูตรกอนเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

๑๐

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เพื่อพิจารณาตอไป
๕.๗ รายละเอียดของหลั กสู ตร (มคอ.๒) หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุ ษ ยศาสตร และสังคมศาสตร เสนอรายละเอีย ดของหลั กสูต ร (มคอ.๒)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอย
แลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หนา ๓ ปรับการอางอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเปนฉบับ
ปจจุบัน
๒) หนา ๑ ตรวจสอบชื่อปริญญา คําวาศิลปะศาสตรบัณฑิต ไมมีสระอะ และ
การันต
๓) ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรบางทานสลับกันหรือไม
๔) หนา ๒ ประเด็นอาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาตรี ควรแสดงขอมูล
เพิ่มเติมในเรื่องของความเชี่ยวชาญรวมถึงการศึกษาตอ และปที่คาดวาจะจบการศึกษา
๕) หน า ๑๔ คํ าวา “ดนตรีส ากล” ที่ป รากฏเลมในเลมหลักสูตร ควรใช คํ า
ภาษาอังกฤษ Western Music ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งเลม
๖) การจัด กลุมวิช าการฝ กประสบการณวิชาชี พ ๗ หนวยกิ ต แบงเปนเตรียมฝ ก
ประสบการณ ๒(๙๐) และการฝกประสบการณวิชาชีพ ๕(๕๔๐) ทั้งนี้ควรจัดรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิชาชีพดนตรี
โดยรวมกับสถานประกอบการไวเพื่อเปนทางเลือกใหนักศึกษาเมื่อมีความพรอม
๗) การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรปรับวิธีการเขียน ในกรณีเครื่องดนตรีตางกัน
หรือระดับความยากของรายวิชาตางกันคําอธิบายรายวิชาควรแสดงความแตกตาง และวิธีการเขียนควรใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชนของผูสอน และอนาคตในการทําผลงานวิชาการ
๘) คําอธิบายรายวิชาควรเปนวลีแสดงหัวขอประเด็น ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชา
นั้นๆ และควรตัดคําวา “ศึกษา” หรือคําวา “การเรียนการสอน” ออก
๙) ควรพิจารณาหนา ๕ วัตถุประสงค ขอ ๑.๓.๔ ควรเพิ่มคุณธรรมจริยธรรม
๑๐) หนา ๑๗ ขอ ๒.๒ ถึง ๒.๔ จัดระยะหัวขอใหตรงกันตามลําดับกอนหลัง
๑๑) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะ ใหแยกออก
จากหลั กสู ต รก อนเพื่ อเสนอให ค ณะกรรมการพิจ ารณาคํา อธิบ ายรายวิ ช าภาษาอัง กฤษให ถูกตอ งและเปน ไป
ในทิศทางเดียวกัน

๑๑

๑๒) หนา ๘๑ ตัวบงชี้ตามเกณฑของ สกอ. มี ๑๒ ตัว ทั้งนี้สาขาวิชาอาจมีมากกวา
๑๒ ขึ้นอยูกับความจําเปนและการตกลงกันของสาขาวิชา ซึ่งจะมีเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
๑๓) การเขี ย นคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าควรระบุ ร ายวิ ช าใดที่ ต อ งศึ ก ษามาก อ นหลั ง
ตามลําดับความยากงาย
๑๔) หน า ๑๑๖ และ ๑๑๗ อาจารยป ระจํ าหลักสูต รทั้ง ๕ ท าน ควรเรงจัดทํ า
ผลงานวิชาการ งานวิจัย ตํารา หนังสือ เพื่อความเขมแข็งของสาขาวิชา
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๘ รายละเอียดของหลักสู ตร (มคอ.๒) หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุ ษ ยศาสตร และสังคมศาสตร เสนอรายละเอีย ดของหลั กสูต ร (มคอ.๒)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอย
แลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ทบทวนปรั บ ลดหน ว ยกิ ต ในกลุม วิช าเอกบัง คับ ๔๙ หนว ยกิต และจั ด กลุ ม
รายวิชาเกี่ยวกับการออกแบบเขาดวยกัน เพื่อใหนักศึกษาไดมีชั่วโมงในการฝกทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศกับงานศิลปะในเชิงสรางสรรคมากยิ่งขึ้น
๒) ในการเพิ่ ม ทั ก ษะด า นการประยุ ก ต ใ ช ค อมพิ ว เตอร อ าจใช วิ ธี เ ชิ ญ วิ ท ยากร
ที่เชี่ยวชาญในดาน Digital Studio หรือ Media Design มาใหความรูกับนักศึกษา ทั้งนี้สาขาวิชาควรเสนอแผน
หรือความตองการพัฒนาทั้งในดานวัสดุอุปกรณ หองปฏิบัติการ เพื่อขอการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
๓) หนา ๙๔ และ ๙๕ ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรบางรายการ
ไมสามารถนับได เชน วิทยานิพนธซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา หรือหากเปนจัดนิทรรศการตองรวม
เปนเลมและบอกรายละเอียดดวยวาจัดที่ไหนอยางไร สูจิบัตรก็ตองเปนแบบรวมเลม พิมพที่ไหน จํานวนกี่หนา
จึงจะสามารถอางอิงเปนผลงานทางวิชาการได
๔) การเขี ยนผลงานควรอยูในรูป แบบบรรณานุกรม กรณีผลงานที่ทํารว มกัน
หากเปนสูจิบัตรของการจัดงานจะตองมีการรวมเลม มีสถานที่จัดงาน โรงพิมพ และจํานวนหนา
๕) ทบทวนและปรับชื่อวิชาที่เปนภาษาอังกฤษใหถูกตองและตรงความหมายกับ
ภาษาไทย
๖) ควรพิจารณาปรับลดหนวยกิต เชน รายวิชาศิลปนิพนธ และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ ๘ หนวยกิต มากเกินไปหรือไม
๗) ควรจั ดรายวิช าสหกิจ ศึกษาเปน ทางเลือกไวใหสําหรับ นักศึกษาเมื่อมีความ
พรอม

๑๒

๘) หนา ๓ ปรับการอางอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเปนฉบับ

ปจจุบัน

๙) ทบทวนความสอดคล อ งของวั ต ถุ ป ระสงค ในหน า ๕ และหน า ๕๕ ให
สอดคลองกับผลการเรียนที่คาดหวัง รวมทั้งทบทวนการกระจายความรับผิดชอบหลัก/รองใหเหมาะสม
๑๐) หน า ๕ ข อ ๑.๓.๔ ทบทวนวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ส อดคล อ งกั บ การปฏิ บั ติ จ ริ ง
“มีความสามารถในการจัดการบริหาร จัดระบบ” วามีรายวิชาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคนี้อยางไร
๑๑) หนา ๕๙ ผังกระจายความรับผิดชอบ Curriculum Mapping รายวิชาที่
เรียนในปที่ ๓ ควรมีความรับผิดชอบหลักเพิ่มขึ้น
๑๒) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะ ใหแยกออก
จากหลักสูตรกอนเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตอง และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๑๓) ประเด็นที่จําเปนตองเตรียมเพิ่มเติมในการเสนอตอคณะกรรมการชุดตอไป
คือ จุดเดน จุดเนน ความสําเร็จ ผลงานของนักศึกษา จํานวนนักศึกษา และรอยละของการไดงานทํา
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก ชั้น ๕
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ที่ประชุมรับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง)
ผูต รวจรายงานการประชุม

