๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 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.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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.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. ผูช วยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา

อธิการบดี
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ

ไปราชการ
ติดราชการ
ไปราชการ

ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
นางสาวศิริพร ขจรพันธ
นายประยุทธ อินแบน
นายอุดม คุมภัย
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ
หัวหนางานสงเสริมวิชาการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เลขานุการเรียนที่ประชุมวา เนื่องจากอธิการบดีติดประชุมที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ
จึงเรียนเชิญ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๙ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเกี่ยวของนั้น ฝายเลขานุการรายงานผลที่ไดดําเนินงานไปแลวดังนี้
๑) เสนอขออนุมัติปริญญานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๙๙ คน ตอสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
๒) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
๓) แจงเรื่องการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปยังหนวยงานบริหารงานบุคคล และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๔) แจงผลการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (สมอ.๐๘) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
๕) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
(หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยั งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการกลั่ น กรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
๖) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รั ฐ ประศาสนศาสตร (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยั ง คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
๗) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลยานยนต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยั ง คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
๘) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
๙) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)

๓

๑๐) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
๑๑) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
๑๒) แจงผลการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการเพื่อการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
๑๓) แจงผลการหารือการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ไปยังกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ โครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพั ฒนาและปรับปรุงหลักสูต รตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
จากการประชุมสภาวิช าการครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วัน ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรหลายประเด็น และเพื่อใหการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ
คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรมเปน ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิร ะดับ อุด มศึกษา จึ งไดจั ดโครงการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” โดยเชิญ
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการและเปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณมาให
คําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองประชุม
ทองเจาพัฒน ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติใหทุกหลักสูตรเขียนคําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ให ครบถว นสมบูร ณกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนิน การพัฒ นาหลักสูตร การ
ปรับ ปรุ งหลักสูตร ประจําปการศึ กษา ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเรีย บรอยถูกตอง ทัน ตามกําหนดเวลา จึงได
ดําเนินการจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ที่ประชุมรับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๕
๒/๒๕๕๘

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การเสนอขอแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ภาคเรี ย นที่

บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ โดย
ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการอํ า นวยการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่ อ
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา
จํานวน
๒ คน
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน
๑ คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน
๓ คน
รวมจํานวน
๖ คน

ถูกตอง

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ควรตรวจสอบคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาจากในประเทศและตางประเทศให

๒) เพิ่มขอมูลผลงานวิชาการ/วิจัย ในตารางดวย
๓) บัณฑิตวิทยาลัยควรทําเปนระบบ Checklist เพื่อตรวจสอบขอมูลไดเร็วขึ้น
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการเสนอขอแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประจํ า ภาคเรี ย นที่ ๒/๒๕๕๘ จํ า นวน ๖ คน และมอบบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย นํ า ข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะ
ไปดําเนินการตอไป
๕.๒ รายละเอียดของหลั กสู ตร (มคอ.๒) หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุ ษ ยศาสตร และสังคมศาสตร เสนอรายละเอีย ดของหลั กสูต ร (มคอ.๒)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) เนื้อหารายวิชากวางเกินไป ควรมีจุดเนนเฉพาะทาง
๒) ควรจัดเรียงกลุมวิชา (Reading, Writing ect.)
๓) จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรมีตามเกณฑกําหนด คือ จํานวน ๕ คน

๕

๔) ปรับโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย วิชาบังคับ กลุมวิชาเลือกมีใหครบ ๔๒
หนวยกิต กลุมฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จํานวน ๗ หนวยกิต ใหแยกเปนเตรียมฝกประสบการณ
และฝกประสบการณ
๕) เขียนคําอธิบายรายวิชาไทยศึกษาใหชัดเจน
๖) หนา ๓ ตัดเครื่องหมาย * ออก เนื่องจากแสดงที่ตารางไวแลววาเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
๗) หนา ๔๖ ภาษาอังกฤษของวิชาการฝกงาน ควรใชเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย
๘) ตารางหนา ๔๘ ใสคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรใหตรงชอง
๙) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร หนา ๙๐ ชองหลักสูตรป ๒๕๕๙ หากใชคงเดิม
ไมตองพิมพในตาราง กําหนดการเปดภาคเรียนใหเปลี่ยนไปตามปของอาเซียน
๑๐) ตรวจสอบรหั ส เดิ ม HEN รหั ส ใหม HEG แต ตั ว เลขเหมื อ นเดิ ม ชื่ อ วิ ช า
เหมือนเดิม
๑๑) รูปแบบการเขียนผลงานวิชาการ หนา ๑๒๐ ประสบการณ ใหแสดงจํานวนป
ผลงานวิจัยเขียนตามแบบบรรณานุกรม
๑๒) หนา ๑๑ โครงสร างหลักสูต รต องเปน ไปตามเกณฑมาตรฐาน ตองมีกลุ ม
ฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
๑๓) ไมควรเรียนอาน พูด อยางเดียว ควรเรียนทางออนไลนดวยเพื่อฝกเทคนิค
ผสมผสานกัน
๑๔) ควรลดจํานวนหนวยกิต
๑๕) หนา ๒๒ ใหทบทวนเรื่องการฝกงาน หรือสามารถเรียนทดแทนกันได
๑๖) รายละเอียดของวิชา HAG ๙๒๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว และHAG
๙๒๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาไมสอดคลองกันควรเขียนใหชัดเจน
๑๗) รหัสวิชาในโครงสรางไมตรงกัน
๑๘) ตารางกระจายความรับผิดชอบ บางวิชาไมมีความรับผิดชอบรอง ใหปรับ
แกไขเพิ่มเติม
๑๙) ตารางเปรี ย บเที ย บหลั ก สู ต รเดิ ม และหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๙ ให จั บ คู
รายหัวขอ และรายวิชา โดยระบุเหตุผลในหมายเหตุใหชัดเจน
๒๐) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ตอไป

๖

๕.๓ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ เสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หลักสูตรปรับปรุงควรใชในป ๒๕๕๙
๒) หนา ๑๓ ใหทบทวนชื่อรายวิชาที่นําเสนอกับเอกสารไมตรงกัน
๓) ชื่อรายวิชาไมคอยตรงเกณฑการบริหารธุรกิจ วิชาเอกบังคับสลับไปอยูในวิชา
เลือก และบางรายวิชาควรอยูในเอกบังคับ เชน วิชาการจัดการโครงการ ควรอยูในวิชาเอกบังคับ
๔) วิ ช าการจั ด การเพื่ อ เป น ผู ป ระกอบการ ควรเปลี่ ย นเป น การเป น
ผูประกอบการ
๕) ชื่อภาษาอังกฤษของวิชาการวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการไมถูกตอง
๖) กลุมวิชาเอกเลือกไมคอยสอดคลองเรื่องการจัดการ เชน วิชาการวิเคราะห
ปญหาและการตัดสินใจ
๗) ให ทบทวนชื่ อ รายวิช าที่ ไม ไ ดป รับ ปรุ งจะทํ า ให ห ลั ก สู ต รขาดความทั น สมั ย
จุดเดนที่ควรจะมี เชน วิชาธุรกิจสีเขียว วิชาการจัดการเพื่อความยั่งยืน
๘) มคอ.๒ ไมครบถวนสมบูรณ เชน ภาคผนวกขาดรายละเอียดสําคัญๆ ขาดการ
เปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรเดิม – ใหม
๙) ภาคผนวกที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ วิธีการเขียนยังไมถูกตอง ตองเขียนเปน
รูปแบบบรรณานุกรม ผลงานวิจัยตองมีการตีพิมพเผยแพร
๑๐) จํานวนหนวยกิตมากเกินไป ไมควรเกิน ๑๓๐ หนวยกิต
๑๑) ใหเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเลือกเพื่อใหนักศึกษาเรียนลึกลง เชน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ การคาชายแดน
๑๒) คําอธิบายรายวิชาการจัดการคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ ควรเขียนเปน
Concept การสอนกลยุทธตองทํา SWOT
๑๓) การวิจัยทางธุรกิจไมมีในโครงสราง แตมีในคําอธิบายรายวิชา
๑๔) ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชา เชน วิชาการจัดการสํานักงาน
๑๕) หน า ๑๕ และ ๓๓ ใช วิ ช าเตรี ย มฝ ก ประสบการณ ๒ หน ว ยกิ ต ให ใ ช
หนวยกิตละ ๔๕ ชั่วโมง (๙๐) เตรียมฝกประสบการณ ๑ หนวยกิต ฝกประสบการณ ๕ หนวยกิต สหกิจศึกษา
๖ หนวยกิต ควรปรับแกไขหนา ๓๓ ใหถูกตอง
๑๖) หนา ๒๕ วิชา ๙๒๗ การพิมพภาษาไทยไมชัดเจน คําอธิบายเปนภาษาไทย
และตองเปนภาษาอังกฤษดวย
๑๗) หนา ๒๖ วิชา ๒๐๑ แกไขใหเปนตัวพิมพใหญ
๑๘) หนา ๒๙ วิชาวิจัยทางธุรกิจ และวิชาจิตวิทยาการจัดการ ชื่อวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไมตรงกัน

๗

๑๙) หนา ๓๓ สหกิจศึกษาไมตองมี – ใหพิมพตอกัน
๒๐) หนา ๓๔ เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ใสเฉพาะ ๔ หลักสุดทาย
๒๑) หนา ๓๔ ชองวิชาเอกใหตัดวงเล็บออก
๒๒) หนา ๑๓ กลุมวิช าแกนบังคับ ทางบริหารธุรกิจ จะตองมีวิชาบั งคับใหครบ
ทางดานบริหารธุรกิจ อยางนอย ๔ ดาน คือ ดานทรัพยากรมนุษย ดานการเงิน ดานการผลิตและดําเนินการ
และดานการตลาด ตองมีเครื่องมือทางคณิตศาสตร สถิติ วิเคราะหเชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร สวนวิเคราะห
เชิงปริ มาณกับ สถิ ติควรแยกเป น ๒ วิ ชา ภาษาอังกฤษควรอยูในวิช าเอกเลื อก แกนการพัฒ นาไมคอยชัดเจน
สวนใหญวิชาเอกบังคับกระจายไปอยูในวิชาเอกเลือก ควรทบทวนเพิ่มเติมใหเปนไปตามเกณฑ
๒๓) หนา ๑๔ MMG๓๐๒ การวิจัยพัฒนาเพื่อการจัดการ ชื่อไมตรงกัน ควรปรับ
ใหตรงกัน
๒๔) หนา ๕๑ ควรทบทวนตารางแสดงความรับผิดชอบซึ่งไมมีความรูหลัก
๒๕) หนา ๖๑ หลักสูตร ๔ ป ใหตัดปที่ ๕ ออก
๒๖) ชื่อวิชาการจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอรไมคอยทันสมัย
๒๗) หน า ๓๙ ปรั บ ตารางแสดงผลการเรี ย นรู ใ นแต ล ะด า น และหน า ๔๙
ไมตรงกันในแตละประเด็น
๒๘) หนา ๗ งบประมาณปรับเปนเริ่มป ๒๕๕๙
๒๙) ตารางเปรี ย บเที ย บหลั ก สู ต รเดิ ม และหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๙ ให จั บ คู
รายหัวขอ และรายวิชา โดยระบุเหตุผลในหมายเหตุใหชัดเจน
๓๐) หนา ๑๐๐ ใหระบุรายวิชาที่ปรับปรุง
๓๑) รูปแบบการพิมพในแตละหมวดเมื่อจบแลวใหขึ้นหนาใหม
๓๒) ตรวจสอบรายวิชา รหัสวิชา แผน และคําอธิบายรายวิชาที่ไมตรงกัน
๓๓) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการจัดการ และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๔ รายละเอียดของหลักสู ตร (มคอ.๒) หลั กสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
บัณฑิต วิทยาลัย เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลั กสูตรสาธารณสุข
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว

๘

มีตําแหนงทางวิชาการ

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หนา ๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รายที่ ๑ มีเลข ๑ แตรายอื่นไมมีเลข
๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ๒ ราย ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท ซึ่งตามเกณฑตอง

๓) ภาคผนวกเปนตัวอักษร ใหแกไขเปนตัวเลขเพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกัน
๔) แบบประวัติอาจารยประจําหลักสูตรไมตองแสดงรายละเอียดการเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ใหแสดงผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย อางอิงตามเชิงอรรถ บรรณานุกรมใหถูกตอง
๕) หนา ๘๕ ผลงานวิจัยยังไมเปนไปตามเกณฑ ควรปรับวิธีการเขียนผลงานวิจัย
ใชยอนหลังไมเกิน ๕ ป อาจารยอีกหลายทานยังขาดผลงานวิชาการและงานวิจัย
๖) คําอธิบายรายวิชาตองมีภาษาอังกฤษดวย
๗) หนา ๑๘ คําอธิบายรายวิชาการฝกปฏิบัติการจัดการสุขภาพ ไมตองมีคําวา
“ศึกษา”
๘) หนา ๒๐ การสอบประมวลความรู ไมตองกําหนดรหัส หนวยกิต
๙) ปรับแกไขคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง
๑๐) หนา ๖๙ เพิ่มรายละเอียดการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
๒๕๕๙ ใหจับคูรายหัวขอ และรายวิชา โดยระบุเหตุผลในหมายเหตุใหชัดเจน
๑๑) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๕ รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
บัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมี
มติ เ ห็ น ชอบรายละเอี ย ดของหลั กสู ต ร (มคอ.๒) หลั กสู ต รบริ ห ารธุ ร กิจ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หนา ๑๐ แผนการรับนักศึกษา ขอ ๒.๕ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาป ๒๕๖๐
๒) หนา ๑๓ ทบทวนหมวดวิชาแกน ๗๑๔ ควรเปน HR มากกวา
๓) ทบทวนรายวิชาแกนเนื่องจากไมมีเครื่องมือการจัดการธุรกิจ
๔) รายวิชาการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ไมควรนํามารวมเปนวิชาเดียว

๙

๕) กลุมวิชาเฉพาะ ศึกษาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต มีวิชามาก ชื่อวิชาซ้ําซอนกับ
ระดับปริญญาตรี ซึ่งไมเห็นความแตกตางระหวางปริญญาตรี – ปริญญาโท ควรมีวิชาเลือกเพื่อใหนักศึกษาที่
สนใจดานใดดานหนึ่งเลือกเรียน
๖) หนา ๘๐ การเขียนรายละเอียด ชื่อ – สกุล ตําแหนงอาจารย ผลงานวิจัยเขียน
ไมถูกตอง ตองเขียนรูปแบบเชิงอรรถ แบบบรรณานุกรม
๗) ผลงานดุษฎีนิพนธของอาจารยประจําหลักสูตรไมนับเปนผลงานวิจัย
๘) หนา ๘๙ หลักสูตรปรับปรุงควรเปนป ๒๕๕๙
๙) วิชาการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับนักบริหาร ไมควรใหเหมือนรายวิชาระดับ
ปริญญาตรี
๑๐) หนา ๑๔ จุดเดนของ MBA คืออะไร ที่แตกตางจากระดับปริญญาตรี เชน
MBA คาปลีก, MBA การคาชายแดน
๑๑) วิชา ๗๑๘ การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับนักบริหาร ไมเปนเชิงลึก ควรใสเปน
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ หรือใชคําวาขั้นสูง
๑๒) ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาการจัดการคุณภาพใหชัดเจน
๑๓) รายวิชาเลือกมีมาก วิชาใดที่นักศึกษาไมเลือกเลยใหเอาออก เหลือไวเพียง
๘ วิชา
๑๔) หนา ๑๕ หัวขอไมควรใชชื่อใหม ปรับใหเปน วิทยานิพนธ/คนควาอิสระ
เหมือนหลักสูตรอื่น
๑๕) การสอบประมวลความรูอยูในขอบังคับอยูแลว ไมตองระบุเปนวิชา
๑๖) ใหเปลี่ยนชื่อรายวิชาเปน วิจัยทางธุรกิจชั้นสูง
๑๗) เขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๑๘) วิช า ๗๒๘ ใชคําวา “การบริหาร” ขณะที่วิช าอื่น ใชคําวา “การจัดการ”
ใหใชคําใหสม่ําเสมอเหมือนกัน
๑๙) หนา ๑๔ ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทย – อังกฤษไมตรงกัน
๒๐) ตรวจสอบแผนการเรียน คําอธิบายรายวิชา ใสภาษาอังกฤษดวย
๒๑) หนา ๗๗ เปรียบเทียบตองระบุประเด็นหนวยกิต โครงสราง เปรียบเทียบการ
ปรับปรุงป ๒๕๕๔ และ ป ๒๕๕๙ เหตุผลที่ปรับปรุง
๒๒) หนา ๙ ใหปรับวันเวลาทีเ่ ปดการเรียนการสอน
๒๓) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนาหลักสูตร
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป

๑๐

๕.๖ รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
บัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
อุ ต สาหกรรม (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอ เสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับ ปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) จุดเดนควรเนนไปดานใด เชน นิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๒) หนา ๑๑ โครงสรางหลักสูตร ขอ ๓.๑.๒ (๒) วิชาเสริม ๒ วิชา ไมนับหนวยกิต
และหนา ๑๒ วิชาเสริม ๑ วิชา ไมนับหนวยกิต ใหตัดจํานวนหนวยกิตออก
๓) แผนการเปดแบบ ก๑ ตามเกณฑ สกอ. ตองมีอะไรพิเศษกวาหลักสูตรธรรมดา
เนื่องจากตองทําวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต
๔) ใหเปดรับ แผน ก๒ และแผน ข เทานั้น
๕) รายวิชาการเปนผูประกอบการ เหมือนกับรายวิชาระดับปริญญาตรี ควรปรับ
เปน “การเปนผูประกอบการสูความเปนเลิศ”
๖) รายวิชา “การผลิตและการจัดการดําเนินการ” ควรเปลี่ยนเปน “การจัดการ
การผลิตและการดําเนินงาน”
๗) รายวิชาสัมมนาควรใชคําวา การสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม การสัมมนา
วิทยานิพนธ เปนตน
๘) รายวิชา “การจัดการอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ” เปลี่ยนเปน “การจัดการ
อุตสาหกรรมนานาชาติ”
๙) หลักสูตรถนัดทางดานใดใหเนนไปทางใดทางหนึ่ง เชน การควบคุมการผลิต
Production เปนตน
๑๐) รายวิชาเลือก ระบบคุณภาพใหไปอยูในรายวิชาบังคับ และนํารายวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมสมัยใหมไปใสในวิชาเลือก
๑๑) หนา ๑๔ วิทยานิพนธ ใหตัด ก๑ และตัด ๓๖ หนวยกิต
๑๒) หนา ๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ ๔ – ๕ ตัดคําวา “กําลังศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก” ออก
๑๓) พิ จ ารณาอาจารย ป ระจํ า กั บ อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ให ใ ส ไ ว เ พื่ อ เป น
ประโยชนในการควบคุมวิทยานิพนธ
๑๔) หนา ๘๕ – ๑๑๗ ควรเอาออก ใสเฉพาะตัวอยางหนังสือเชิญสัมภาษณ
๑๕) ใชวิธีการเทียบโอนยกเวน ประสบการณ มีผลงานเปนที่ประจักษ ดีกวาเปด
แบบแผน ก๑
๑๖) ฝายวิชาการควรออกแบบฟอรมประวัติอาจารยผูสอนตางๆ แบบฟอรมการ
เขียนผลงานวิชาการ และแบบฟอรมตางๆ เพื่อใหเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย

๑๑

๑๗) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการตามเลมหลักสูตร

มคอ.๒

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ขอใหขอมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาสาเหตุที่ไมใสคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สงบันทึกชี้แจงสาเหตุที่ไมไดใสคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไวในเลมหลักสูตร
มติที่ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเชนเดียวกับ
ทุกหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๖

ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วั นพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก

เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก ชั้น ๕
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก ชั้น ๕
ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง)
ผูต รวจรายงานการประชุม

