๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่ประธาน
รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร ทองใบ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล มงคล
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ
อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง
รองอธิการบดีวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
๒. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ
๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร

อธิการบดี
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ติดราชการ
ติดราชการ
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.พจนี ย มั่ ง คั่ ง รองอธิ ก ารบดี วิ ช าการและเลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาการทุกทานเขารวมโครงการ “สรางแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร
(สารภีสัมพันธ) ครั้งที่ ๗” วันศุกรที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับ รองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วั น พฤหัส บดี ที่ ๕ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
จากการประชุมสภาวิช าการครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันพฤหัส บดี ที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเกี่ยวของนั้น ฝายเลขานุการรายงานผลที่ไดดําเนินงานไปแลวดังนี้
๑) รายงานผลการดําเนิน งานตามมติที่ป ระชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
เรื่องแตงตั้งอาจารยพิเศษ ทั้งนี้รองอธิการบดีวิชาการไดทําหนังสือหารือที่ปรึกษากฎหมาย และไดแจงใหทราบวา
ตามขอบังคับฯ ใหคณะเปนฝายเสนออธิการบดีลงนามแตงตั้งอาจารยพิเศษ
๒) การชําระคาลงทะเบียน การจองรายวิชาเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ของ นางสุภาภรณ สุวรรณพันธ ซึ่งเปนอํานาจอธิการบดีพิจารณาเห็นชอบการชําระคาลงทะเบียนเปนรายกรณี
และมอบรองอธิการบดีวิชาการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกผูเกี่ยวของในกรณีดังกลาว ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการ
๓) แจงผลการพิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะครุศาสตร
คือ หลักสูตร ป.บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะครุศาสตร
๔) แจงผลการพิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติ แ ละภาคพิ เ ศษ ประจํ า ภาคเรี ย นที่ ๓/๒๕๕๗ (ครั้ งที่ ๑) และภาคเรี ย นที่ ๑/๒๕๕๘ (ครั้ง ที่ ๑) เฉพาะ
ครุศาสตร ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาเรียบรอย และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันเสารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๕) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ไดแจงใหทราบวา ตามขอบังคับฯ ใหคณะ
เปนฝายเสนออธิการลงนามแตงตั้งอาจารยพิเศษ
๖) แจ ง เรื่ อ งคุ ณ ภาพของวารสาร “โสธราสารภี ” วารสารวิ ช าการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฉบับที่ ๘ ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อดําเนินการปรับปรุง
๗) แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย

๓

๘) แจงเรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ไปทุกคณะและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหประกาศรับสมัครได โดยมีเงื่อนไขวา
หลั กสู ต รนั้ น ต องเสนอสภาวิ ช าการภายใน ๑๕ กุมภาพัน ธ ๒๕๕๙ หากไมส ามารถเสนอไดใหป ระกาศงดรั บ
นักศึกษา
๙) แจงผลการพิจ ารณาปฏิ ทินวิช าการสําหรับ นักศึกษาคณะครุศาสตร (เฉพาะ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘
ไปยังคณะครุศาสตร
๑๐) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) ไปยั ง คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
๑๑) แจ งผลการพิจ ารณา มคอ.๒ หลั กสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิช าสถิ ติ
ประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) ไปยังคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร
๑๒) การพิจารณาการสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลากําหนดของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร ซึ่งอยูระหวางรองอธิการบดีวิชาการหารือที่ปรึกษากฎหมาย และเสนอ
อธิการบดีพิจารณา
๑๓) การพิจารณาการสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลากําหนดของนักศึกษาภาคปกติ
สาขาวิช าเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งอยูระหวางรองอธิการบดีวิชาการหารื อ
ที่ปรึกษากฎหมาย และเสนออธิการบดีพิจารณา
๑๔) แจงผลการพิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะวิทยาการ
จัดการ (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) (๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔) (๓) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับป พ.ศ.
๒๕๕๕) และ (๔) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ (ฉบั บ ป พ.ศ. ๒๕๕๔) ไปยั ง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะวิทยาการจัดการ
๑๕) แจ ง ผลการพิ จ ารณาการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ฉบับป พ.ศ.
๒๕๕๔) (๒) หลักสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าความปลอดภัย และอาชีว อนามัย (ฉบั บป พ.ศ. ๒๕๕๕)
(๓) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต (ฉบั บ ป พ.ศ. ๒๕๕๘) และ (๔) หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔) ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๖) แจงผลการหารือเรื่องหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลปไทย ไปยังคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ในเรื่ องของการแตงตั้ งอาจารยพิเ ศษคือ เมื่อผา นสภาวิช าการแลว ควรเป น
อํานาจของอธิการบดีพิจารณามอบอํานาจใหรองอธิการบดี หรือคณบดีลงนามแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อสะดวก
ในการดําเนินงาน

๔

๒) ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร มีขอสังเกตวาใชคณะกรรมการในการพิจารณา
หลายชุด ซึ่งระยะเวลานานมาก และควรมีเจาหนาที่ตรวจสอบรูปแบบ และความถูกตองของการพิมพกอนเสนอ
เพื่อพิจารณา
๓) เรื่องการรับนักศึกษา เสนอแนะใหฝายวิชาการสํารวจขอมูลและแจงไปยังคณะ
เพื่อเรงรัดใหสาขาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเรียบรอย เพื่อใหเปดรับนักศึกษาไดทันเวลา
๔) ควรหารื อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ขอยกเว น การนํ า หลั ก สู ต รเข า คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๔
ศาสตราจารย

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ แจ งเรื่ องแตงตั้ง พนัก งานมหาวิท ยาลั ยสายวิชาการ ใหดํา รงตํา แหนง ผูชว ย

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันเสารที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มติที่ประชุม อนุมัติให นางสาวธัญญภัสร ศิรธัชนราโรจน ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว ตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตร (ครบรอบปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๕๘ และครบรอบ
ปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๕๙)
ฝ า ยวิ ช าการได จั ด ทํ า ปฏิ ทิน การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร สํ า หรั บ หลั กสู ต รครบรอบ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรณีหลักสูตรปรับปรุงเปดรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙) จํานวน ๒๑ หลักสูตร
และหลั ก สู ต รครบรอบปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กรณี ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เป ด รั บ นั ก ศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่
๑/๒๕๖๐)
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอแนะวาควรทําเปนประกาศฯ และแนบปฏิทิน
ดังกลาวเพื่อแจงใหทุกคณะดําเนินการตามประกาศฯ
๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ
ประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี ๔ ป และปริญญาตรี ๕ ป ตั้งแตวันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สรุปประเด็นปญหา และแนวทางแกไขของการประชุมประธานสาขาวิชา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจัดประชุมประธานสาขาวิชา เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยสรุปประเด็นปญหา ดังนี้ ๑) การเขียนคําอธิบาย
รายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ๒) ความซ้ําซอนของรหัสวิชา ๓) การใหเกรด F ๔) การชําระคาลงทะเบียน ๕) แนว

๕
ทางการแกไขเกรด ๖) กําหนดเวลาการลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียน ๗) ระยะเวลาการทดแทนอาจารย
ประจําหลักสูตร ๘) ผลงานทางวิชาการ ๙) สาขาวิชาญี่ปุนของดรับนักศึกษา ๑๐) สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย
ประกอบดวยแขนงดนตรี และนาฏศิลป ไมมีอาจารยประจําหลักสูตรตรงจํานวน ๖ คน ๑๑) หลักสูตรที่อยู
ระหว า งการปรั บ ปรุ ง ป ๒๕๕๘ ๑๒) ป ญ หาหลั ก สู ต รสั ง กั ด คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ๓ แขนง และ
๑๓) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) คณะมีป ญหาเรื่องการคิด จุดคุมทุน ควรมีแบบฟอรมใหดําเนิน การ ซึ่งรอง
อธิการบดีวิช าการแจ งว าวั นที่ ๒๑ – ๒๓ ธัน วาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย มอบหมายใหร องอธิการบดีวิชาการ
รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา และเจาหนาที่กองนโยบายและแผน ไปประชุมเรื่องจุดคุมทุน และจะแจงให
ทราบตอไป
๒) ควรนํ า ประเด็ น ป ญ หาต า งๆ จากที่ ป ระชุ ม ประธานสาขาวิ ช าแจ ง ต อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ประจําภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
งานทะเบี ย นและประมวลผล สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗
(ครั้งที่ ๒) โดยจําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๓๙ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน รวมทั้งสิ้นจํานวน
๑๔๐ คน ทั้ งนี้ ได ตรวจสอบผลการศึ กษาและคณะกรรมการประจํ าคณะไดอนุมัติการสําเร็จ การศึกษาเปน ที่
เรียบรอยแลว ดังนี้
สาขาวิชาการศึกษา
- ปริญญาตรี
จํานวน ๒ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร
- ปริญญาตรี
จํานวน ๑ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๖๔ คน
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี
จํานวน ๔๔ คน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
- ปริญญาตรี
จํานวน ๑๓ คน
ปริญญาโท
จํานวน ๑ คน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๕ คน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปริญญาตรี
จํานวน ๖ คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๔ คน

๖

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) บทคัดยอภาษาอังกฤษชื่อเรื่อง “Staffs” ใหตัด s ออก
๒) ควรใชคอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบคําผิด
มติที่ประชุม
๑) เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๑๔๐ คน
๒) เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป
๕.๒ การปรั บ แผนพั ฒ นาอาจารย ด า นการศึ ก ษาต อ อาจารย ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาอาจารยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยขอเพิ่ม อาจารยปริวรรต นาสวาสดิ์ อาจารยสังกัดสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องจากคณะไดรับเปน
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตป ๒๕๕๖ แตเนื่องจากคณะ
ยังมิ ได มีการปรั บปรุ งแผนพั ฒ นาอาจารย ร ะหวางปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงขอปรับ แผนพัฒ นา
อาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ขอปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสาขาวิชา
เคมีขอปรับแผนจาก ๑ คน เปน ๒ คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมขอปรับแผนจาก ๒ คน เปน ๑ คน
และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาขอปรับแผนจาก ๑ คน เปน ๒ คน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) การพิ จ ารณาปรั บ แผนพั ฒ นาอาจารย ด า นการศึ ก ษาต อ เกี่ ย วข อ งกั บ งาน
วิชาการหรือไม เปนอํานาจหนาที่ของสภาวิชาการหรือไม หรือควรเปนเรื่องของงานบุคคล
๒) ควรปรับขั้นตอนการทํางานของสวนงานภายใน ขั้นตอนใดที่ยาวเกินไปควรลด
ขั้นตอนใหสั้นลง เพื่อสะดวกตอการบริหารจัดการ
๓) หากอาจารยล าศึกษาตอจะมีผ ลกระทบตออาจารยประจําหลักสูตรหรือไม
คณะตองรับผิดชอบหาคนมาทดแทนใหครบ และมหาวิทยาลัยควรใหความชวยเหลือ
๔) ในบางมหาวิทยาลัยหากรับอาจารยเขามาใหมจะตองมีขอตกลงวาตองสอน
กอน ๓ ป หามลาศึกษาตอ ซึ่งจะมีผลกระทบของศักยภาพหลักสูตร
๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรทําบันทึกแจงถึงปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกรณี
ที่อาจารยลาศึกษาตอ
มติที่ประชุม
๑) เห็ น ชอบการปรั บ แผนพั ฒ นาอาจารย ด า นการศึ ก ษาต อ ของอาจารย ค ณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยขอเพิ่ม อาจารยปริวรรต นาสวาสดิ์ อาจารยสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในป ๒๕๕๙ ทั้งนี้ตองไมทําใหกระทบตออาจารย
ประจําหลักสูตร และตองหาอาจารยมาทดแทนใหทันเวลา

๗

๒) เห็นชอบตอการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอของอาจารยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ขอปรับแผนจาก ๑ คน เปน
๒ คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ขอปรับแผนจาก ๒ คน เปน ๑ คน และระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา ขอปรับแผนจาก ๑ คน เปน ๒ คน เนื่องจากไมกระทบตออาจารยประจําหลักสูตร
๕.๓ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอ
ขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ดังนี้
๑. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน ๘ คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน ๑ คน
รวมจํานวน
๙ คน
๒. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน ๑
คน
สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จํานวน ๓
คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน ๑
คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
จํานวน ๓
คน
รวมจํานวน
๘
คน

ขอผิดพลาดมาก
เชี่ยวชาญประกอบ

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) คณะควรตรวจสอบการพิ มพ คุณวุ ฒิของอาจารยที่เป น ภาษาอังกฤษ ซึ่งพบ
๒) ควรทํา สัญลักษณตรงอาจารยที่มีวุฒิปริญ ญาตรี แสดงคุณสมบัติและความ

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการเสนอขอแตง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๘ (เพิ่ มเติ ม) คณะมนุ ษยศาสตร และสังคมศาสตร จํานวน ๙ คน และคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
จํานวน ๘ คน แลวเสนอตออธิการบดีพิจารณาแตงตั้งตอไป
๒๕๕๙

๕.๔ พิจารณาของดรับนักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาญี่ปุน) ปการศึกษา

ดวยสาขาวิช าภาษาญี่ปุน มี ความประสงค ของดรับนั กศึ กษาภาคปกติป ระจําป
การศึ กษา ๒๕๕๙ เป น การชั่ว คราว เนื่ องจากปจ จุ บัน สาขาวิ ช าภาษาญี่ปุน มีอาจารยป ระจํา จํานวน ๓ คน
ในคุณวุฒิระดับปริญญาโท และมีอาจารยชาวตางชาติจํานวน ๑ คน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ซึ่งสงผลใหสถานะ

๘

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ซึ่งการรับ สมัครบุคคลเพื่อจางในตําแหน ง “ผูมีความรูความสามารถพิ เศษ” ที่ มี
เงื่อนไขการตอสัญญาจางแบบ “ปตอป” ไมไดสรางความสนใจและแรงจูงใจใหบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิเหมาะสม
มาสมัครเขารับการคัดเลือก หรือมาคัดเลือกแลวไมมารายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้ง สาขาวิชาภาษาญี่ปุนเกรงวา
สถานะของหลักสูตรจะไมเปนไปตามมาตรฐาน และหากมหาวิทยาลัยอนุมัติใหจางอาจารยประจําหลักสูตรแบบ
กระชั้นชิด สาขาวิชาเห็นวาจะไมสามารถดําเนินการรับสมัครเพื่อจางเปนอาจารยไดทัน อีกทั้งระยะเวลาการ
ทดแทนจะไมเปนไปตามเกณฑของการเปนอาจารยประจําหลักสูตร
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการของดรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ศศ.บ. (สาขาวิ ช า
ภาษาญี่ปุน) ปการศึกษา ๒๕๕๙
๕.๕ การเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ
ตามที่ งานวิ ช าการ ไดจัดประชุมประธานสาขาวิช า เมื่อวัน ที่ ๒๕ พฤศจิ กายน
๒๕๕๘ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น จากผลการประชุมดังกลาว ประธานสาขาวิชามีขอเสนอแนะวาการเขียน
คําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษในหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความจําเปนหรือไม เนื่องจาก
สกอ. ไมไดกําหนดหรือบังคับใหเขียน สภามหาวิทยาลัยมีมติเพียงวา ควรมีคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ
ซึ่งบางหลักสูตรไมไดรับนักศึกษาตางชาติ การเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ทําใหเสนอหลักสูตรลาชา
สิ้นเปลืองคาใชจาย กรรมการบางคนมีความเห็นไมส อดคลองกัน เสียเวลาแกไขหลายรอบ มีผลกระทบต อ
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) เชิ งนโยบายในป ๒๕๖๐ มหาวิ ทยาลั ย ควรเขีย นหลักสูตรเปน ภาษาอังกฤษ
เพราะตองปรับเขาสูประชาคมอาเซียนทุกหลักสูตร
๒) การเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษในหลักสูตรปรับปรุง อาจทําให
ลาชา เพื่อเรงรัดหลักสูตรใหดําเนินการตอไปอาจจะยังไมตองดําเนินการก็ได ควรชี้แจงใหแตละสาขาทราบวา
ต อไปต อ งทํ า คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าเป น ภาษาอั งกฤษฉบับ เพิ่ม เติม โดยมหาวิ ทยาลัย ควรแตง ตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อแปลภาษาอังกฤษ สวนการจัดพิมพควรมอบใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนฝาย
ดําเนินการ
มติที่ประชุม
๑) หลักสูตรใดที่ยั งไม มีคําอธิบายรายวิช าเป นภาษาอังกฤษ ใหดําเนินการตาม
ขั้นตอนไปกอน
๒) มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายวาภายในป ๒๕๖๐ ทุกหลักสูตรตองมีทั้งฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
๕.๖ ขอหารือกรณีนักศึกษามีผลการเรียน F ควรใหคํานวณเกรดเฉลี่ยดวย
จากการประชุมประธานสาขาวิชา ที่ประชุมมีการอภิปรายในเรื่องนักศึกษาที่มีผล
การเรียน F ควรใหคํานวณเกรดเฉลี่ยดวยหรือไม
มติ ที่ ประชุ ม เนื่อ งจากมีว าระการประชุ มพิ จ ารณาจํ านวนมากให ถ อนวาระนี้
ออกกอน

๙

๕.๗ ปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
บัณฑิตวิทยาลัย เสนอเอกสารการขอปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ เหตุผลในการปดหลักสูตรคือ ๑) อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไมเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร ๒) หลักสูตรดังกลาวไมมีการจัดการเรียนการสอนติดตอกันเกิน ๓ ป ตั้งแตป
๒๕๕๖ ๓) มีนักศึกษาตกคาง จํานวน ๑๓ คน แนวทางการดําเนินการกับนักศึกษาที่ตกคาง คือ ประธานหลักสูตร
รวมถึงอาจารยประจําหลักสูตรใหคําแนะนํา ดูแลนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบ
จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม เห็นชอบการปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยอาจารยประจําหลักสูตรตองรับผิดชอบนักศึกษาที่ยังตกคางอยูจนกวาจะสําเร็จการศึกษา และ
ใหตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษาวายังมีสถานภาพนักศึกษาหรือไม
๕.๘ ปรั บปรุ งแก ไ ขอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รคณะมนุ ษยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
สาขาวิ ช าภาษาไทยสํ า หรั บ ชาวต า งประเทศ สาขาวิ ช าการพั ฒนาชุ มชน และสาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
ขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ ๖ นายเอกชัย ไชยดา คุณวุฒิ
ศศ.ม. (ไทยศึกษา) (เนื่องจากลําดับที่ ๕ นางกรกานต พรหมเดเวช ปฏิบัติราชการที่สาธารณรัฐประชาชนจีน)
๒) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก น.ส.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล
คุ ณวุ ฒิ ปร.ด. (การศึ กษาเพื่ อ การพั ฒ นาทอ งถิ่น ) (เนื่อ งจากคนเดิม ไปประจํ าหลั กสู ต รปรั ช ญาดุษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา) เปน นายธีระพงษ ทศวัฒน คุณวุฒิ ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา)
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายวรภัทร เมฆขจร คุณวุฒิ
ศศ.ม. (พัฒนสังคมศาสตร) (เนื่องจากคนเดิมลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก) เปน น.ส.อารียา บุญทวี คุณวุฒิ
ศศ.ม. (การจัดการพัฒนาสังคม)
เปลี่ ย นแปลงประธานหลัก สูตรจาก นายบุญ ยอด ศรีรั ตนสรณ คุณวุ ฒิ
Ph.D. (สังคมวิทยา) (เนื่องจากเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร) เปน นายธีระพงษ ทศวัฒน คุณวุฒิ ศศ.ม. (สังคม
วิทยาการพัฒนา)
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔)
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นางนพมาศ หงษาชาติ คุณวุฒิ
ปร.ด. (การศึ กษาเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น) (เนื่องจากคนเดิ มลาออกจากคณะกรรมการประจําหลั กสู ตร) เป น
นางพรักษา อนุสรณนรการ คุณวุฒิ ร.ม. (การระหวางประเทศและการทูต)

๑๐

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยเสนอแนะใหใส คุณวุฒิสูงสุดของนายเอกชัย ไชยดา ดวย และเสนอต อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป
๕.๙ รายละเอียดของหลักสู ตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุ ษ ยศาสตร และสังคมศาสตร เสนอรายละเอีย ดของหลั กสูต ร (มคอ.๒)
หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทยสําหรับ ชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ผ า นความเห็ น ชอบจากการประชุ มคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วัน พุธ ที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ ป ระชุ มมี มติ เ ห็ นชอบรายละเอีย ดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าภาษาไทยสํ า หรั บ ชาวต า งประเทศ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) ทั้ ง นี้ ไ ด แ ก ไ ขปรั บ ปรุ ง ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ควรมีขอทดสอบที่เปนมาตรฐาน โดยใหศึกษาขอกําหนดของภาษาไทยในการ
สอบเขาศึกษา
๒) ควรมีการวางแผนใหมีนักศึกษาเขามาศึกษาใหมากขึ้น
๓) หลักสูตรมีชั่วโมงปฏิบัติมากเกินไป
๔) หนา ๑๓๙ ควรเปนตัวเลขของคาเฉลี่ย
๕) ควรตรวจสอบการพิมพใหถูกตอง
๖) การเปรียบเทียบความแตกตางในการปรับปรุงหลักสูตร ควรขีดเสนใตแสดง
ใหเห็นความแตกตางแตละประเด็น
๗) ควรทบทวนตารางกระจายความรับผิดชอบ
๘) ควรตรวจสอบหนาซ้ํากัน และรายวิชาที่ซ้ํากัน
๙) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทยสํ า หรั บ ชาวต า งประเทศ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข โดยสง
เอกสารที่ ป รั บ แก ไขเรี ย บร อยแล ว ภายในวั น ที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๕๘ และเสนอต อคณะกรรมการกลั่ น กรอง
หลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๑๐ รายละเอียดของหลักสู ตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุ ษ ยศาสตร และสังคมศาสตร เสนอรายละเอีย ดของหลั กสูต ร (มคอ.๒)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ผานความเห็นชอบจาก
การประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๘ วั น พุ ธ ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

๑๑

(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) ทั้ ง นี้ ไ ด แ ก ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจํ า คณะ
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) การที่มี ๓ แขนงวิชาจะสรางปญหามาก ควรทําหลักสูตรที่เล็กและเนนไปเปน
เรื่องๆ หรือควรทําหลักสูตรมีการบูรณาการ เชน การสื่อสาร การบริหารจัดการ การคาระหวางชายแดน
๒) จํานวนหนวยกิตมากเกินไป ไมควรเกิน ๑๓๐ หนวยกิต
๓) หนา ๘ ขอ ๑.๑ ควรอางขอบังคับฯ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหแกไขใหถูกตอง
๔) หนา ๑๖, ๑๙ รหัสวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคผิด ควรเปน MEC 112
๕) หนา ๑ ควรเพิ่มรายละเอียดหลักสูตร มคอ.๒
๖) หนา ๑๘ ไมมีชื่อภาษาอังกฤษ
๗) หนา ๘ ปญหานักศึกษาแรกเขามีหรือไม
๘) หนา ๙ จํานวนนักศึกษาหายไปทั้งชุด
๙) หนา ๔๕ ไมตรงกับตารางกระจายความรับผิดชอบ ไมมีหนา ๖๘ ขาดรายวิชา
MTH325
๑๐) หนา ๔๗, ๔๘ ชองคุณวุฒิ ตองเปนตัวยอของวุฒิการศึกษา และชองสาขา
วิชาเอกใหเอาวงเล็บออก
๑๑) กรณีเปลี่ยนชื่อใหม ใหถือเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง โดยให
ฝายวิชาการหารือไปที่ สกอ. เพื่อใหเกิดความชัดเจน
๑๒) ตรวจสอบการพิมพตลอดทั้งเลม
๑๓) ศักยภาพของอาจารยขาดผลงานวิชาการ/งานวิจัย
๑๔) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นาสั ง คม (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข โดยมอบฝายวิชาการ
หารือ สกอ. วาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง โดยสงเอกสารที่ปรับแกไขเรียบรอยแลวภายในวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๘ และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๑๑ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (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 สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙) ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนที่เรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ขอสังเกต เนื้อหาหลักสูตรยังเปน Analog เปนการตลาดทั่วไป ไมมีอะไร
ที่เปนอิเล็กทรอนิกส และดิจิตอล ขอใหเพิ่มรายวิชาเลือกที่ทันสมัย เชน Sale on online, E-commerce,
E-marketing, Online marketing, English for marketing

๑๒

๒) หนา ๑ ขอ ๓ วิช าเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร มีการเขียนซ้ําๆ
ใหตัดคําวา “โดยเฉพาะความรูทางดานการตลาด.......” ควรบอกเลยวาครอบคลุมเนื้อหาอะไรบาง และตัด ๒
บรรทัดสุดทาย คําวา “ทั้งนี้ยังมุงเนน.........” ออก โดยใหปรับเปน “หลักสูตรนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนานักศึกษา
เพื่อรองรับการทํางานดานการตลาดในยุคที่เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
๓) หน า ๒ ข อ ๘ เขี ย นซ้ํ า หลายข อ ข อ ๘.๑ เปลี่ ย นเป น นั ก ธุ ร กิ จ ข อ ๘.๒
เปลี่ยนเปนนักการตลาด และ ๘.๓ เปลี่ยนเปนนักสงเสริมการตลาด ใหตัดขอ ๘.๗ ผูใหบริการลูกคา และขอ ๘.๘
พนักงานขาย ออก
๔) ควรเปลี่ยนชื่อคําอธิบายรายวิชาหนา ๓๓ การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร
เปน E- commerce, E- business เศรษฐกิจระบบดิจิตอล
๕) หนา ๓๔ วิชา ๓๐๑ ตัดคําวา “ศึกษาถึง” ในคําอธิบายรายวิชาออก
๖) หนา ๓๘ วิชา ๓๐๓ การสื่อสารทางการตลาด ตัดคําวา “ศึกษา” ออก
๗) ขอสังเกต แกไขไมครบตามขอวิพากษหลักสูตร เชน หนา ๑๐๐ ชื่อวิชาที่แกไข
ใหมจ ากเดิ มแผนการตลาด เปลี่ ยนเปน การวางแผนการตลาด ปรับ คําอธิบ ายที่ไมถูกตอง ควรใชคําอธิบ าย
รายวิชาเดิม
๘) ไม ไ ด ป รับ แกไ ขรายวิช ากลยุทธการตลาด ควรมี แนวคิ ด วิ ธี การตลาดใหม ๆ
ในกลยุทธแทน
๙) หนา ๑๓๒, ๑๓๓ ผลการประเมินหลักสูตรควรเปนป ๒๕๕๔
๑๐) หนา ๑๑๔ ผูทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารยนายสมจิตร ลวนจําเริญ ใหตัด
คําวา “นาย” ออก
๑๑) หนา ๔๗, ๔๘ อาจารยประจําตองใสคุณวุฒิทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก
๑๒) หนา ๔๗ อาจารยประจําลําดับที่ ๑๐ ใหเปลี่ยนจากอาจารยเปน นาง/นางสาว
๑๓) หนา ๙๖ ใหตรวจสอบรหัสวิชาที่ซ้ํากัน เชน AGE 112, 113 รหัสตรงกัน
แตรายวิชาไมตรงกัน
๑๔) วิชาการศึกษาทั่วไปรหัสวิชาซ้ําซอน ควรกําหนดรหัสวิชาใหม รายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
๑๕) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
บริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลั กสูตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจั ดการ และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข โดยสงเอกสารที่ปรับแกไขเรียบรอยแลวภายใน
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๑๒ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิ ทยาการจัดการ เสนอรายละเอีย ดของหลักสู ตร (มคอ.๒) หลักสูต รนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเ ทศศาสตร (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ผานความเห็นชอบจากการประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๑๓

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙) ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนที่เรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ชื่อหลักสูตรกับชื่อสาขาวิชาตรงกันควรปรับใหมหรือไม
๒) ควรปรับจํานวนหนวยกิตใหลดลง
๓) ควรปรับรายละเอียดชื่อรายวิชา เนื้อหารายวิชา และคําอธิบายรายวิชาใหมี
ความทันสมัยมากขึ้น
๔) ปรับจํานวนหนวยกิตที่เปนรายวิชาปฏิบัติ ๓-๐-๖ เชน MCA ๒๐๑, ๒๐๒,
๒๐๓ และ ๒๐๔
๕) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข โดยสงเอกสารที่ปรับแกไขเรียบรอยแลวภายใน
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๑๓ รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนที่เรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ควรปรับจํานวนหนวยกิตใหนอยลง
๒) เสนอแนะให ห าจุดเดน ของหลักสูตรนี้วาเนน รายละเอียดไปในดานใด เชน
สาธารณสุขนักปฏิบัติ การดูแลผูสูงอายุ
๓) เสนอแนะควรยุบรายวิชาบางรายวิชารวมกัน
๔) ขอสังเกตหนา ๘ คาใชจายตอหัวคอนขางต่ํา
๕) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข โดยสงเอกสารที่ปรับแกไข
เรียบรอยแลวภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป

๑๔

๕.๑๔ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ผานความ
เห็ นชอบจากการประชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๘ ที่ ป ระชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบรายละเอี ย ดของหลักสูต ร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนที่เรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หลักสูตรควรเนนการสอนโปรแกรมวัตถุใหมากขึ้น
๒) เสนอแนะใหจัดทําแผนหลักสูตรรวมกับผูประกอบการ
๓) เสนอใหทําหลักสูตรสามปครึ่ง
๔) ควรนํานักศึกษาไปเขารวมแขงขันในกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสรางชื่อเสียงให
มหาวิทยาลัย
๕) หากเปนไปไดอาจารยผูสอนควรไปสอบ Cisco Lab เพื่อเปนศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
๖) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข โดยสงเอกสารที่ปรับแกไข
เรียบรอยแลวภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๑๕ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒)
หลักสูต รวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลั กสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) ผา นความ
เห็ นชอบจากการประชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๘ ที่ ป ระชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบรายละเอี ย ดของหลักสูต ร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนที่เรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ใหลดจํานวนหนวยกิตใหนอยลง
๒) ใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย
๓) เนนใหสอนทางสารสนเทศใหมากๆ ใหมีจุดเดนของหลักสูตร
๔) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและ

๑๕

เทคโนโลยี และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข โดยสงเอกสารที่ปรับแกไข
เรียบรอยแลวภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ หารือเรื่องหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา
ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรโดยผานกระบวนการตางๆ เรียบรอยแลว เสนอคณะกรรมการประจําคณะไป ๒ ครั้ง
แลวแตยังไมใหผาน เนื่องจากอางวาสาขาไมปรับปรุงรายวิชาแกนกลางที่คณะกําหนด คณบดีจึงใหชะลอการรับ
นักศึกษาไปกอน จึงขอหารือสภาวิชาการพิจารณาใหขอเสนอแนะ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
๑) ใหสํารวจวารายวิชาใดบางที่ควรอยูตรงกลาง
๒) ในบริบทแลวจะตองเกี่ยวกับผูสอนที่จะสอนรายวิชา
๓) สําหรับการวางแผนการเรียน และการเลือกผูสอนขึ้นอยูกับสาขาวิชา
มติที่ประชุม มอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนังสือหารือมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
๖.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. และครั้งที่
๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ที่ประชุมรับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง)
ผูต รวจรายงานการประชุม

