๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่ประธาน
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการ 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.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ
รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร ทองใบ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา

อธิการบดี
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ

ไปราชการ
ติดราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
นางสาวศิริพร ขจรพันธ
นายอุดม คุมภัย
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ
หัวหนางานสงเสริมวิชาการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เลขานุ ก ารเรี ย นที่ ป ระชุ ม ว า เนื่ อ งจากอธิ ก ารบดี ไ ปราชการ ณ ประเทศ
เวียดนาม จึงเรียนเชิญศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เลขานุ ก าร แจ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบว า หลั ก สู ต รที่ ส ภาวิ ช าการเห็ น ชอบ
ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวจํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่ ง แวดล อ ม (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) และเมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กุม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกจํานวน ๑๐ หลักสูตร
สวนหลั กสู ตรที่ยังไมเ สนอสภาวิช าการพิจ ารณาคือ ระดับปริญ ญาตรี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๑ หลักสูตร คณะครุศาสตร จํานวน ๓ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จํานวน ๑ หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔ หลักสูตร รวมจํานวน ๙ หลักสูตร
ซึ่งจะมีการประชุมสภาวิชาการในเดือนมีนาคม จํานวน ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๑๗ และวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๙ วั น อั ง คารที่ ๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๙
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเกี่ยวของนั้น ฝายเลขานุการรายงานผลที่ไดดําเนินงานไปแลวดังนี้
๑) แจ ง ผลการเสนอขอแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
๒) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๓) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
(กําหนดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๔) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าการจั ดการสุ ขภาพ (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)

๓

๕) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
(กําหนดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๖) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๗) แจ งผลการพิจ ารณาหลัก สูต รวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ช าวิท ยาการ
คอมพิวเตอร ขอใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสาเหตุที่ไมใสคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
ในหลักสูตร
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จํานวน ๙ หลักสูตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได พิ จ ารณารั บ ทราบการให ค วาม
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๙ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๕ ป)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ป)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๕ ป)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ป)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป (๕ ป)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และการสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและ
การสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมรับทราบ

๔

๔.๒ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได พิ จ ารณารั บ ทราบการให ค วาม
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ ๐๕๔๘.๐๙/๖๘๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตาม
รายละเอียดหนังสือที่ ศธ ๐๕๔๘.๐๙/๘๓๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได พิ จ ารณารั บ ทราบการให ค วาม
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ ๐๕๔๘.๐๙/๑๒๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมรับทราบ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

๔.๓ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได พิ จ ารณารั บ ทราบการให ค วาม
เห็ น ชอบหลั กสู ตรหมวดวิช าศึ กษาทั่ ว ไป (ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) เมื่ อวัน ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ ๐๕๔๘.๐๙/๔๘๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ สกอ. แจ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการรั บ ทราบการให ค วามเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ
หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
๑) หลักสูตรที่ตองสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับทราบ
การใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ไดแก
(๑) หลักสูตรใหม
(๒) หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร
อาทิ วัตถุประสงค โครงสราง ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และระบบ
การศึกษา
(๓) หลักสูตรปรับปรุง (สมอ.๐๘) ที่เปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

๕

๒) หลั ก สู ต รที่ ไ ม ต อ งส งให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาให ก าร
รับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ไดแก หลักสูตรปรับปรุง
เล็กนอย ที่เปนการปรับปรุงระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่ม
รายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชาโดยไมกระทบโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชา
เฉพาะของหลักสูตร
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ – ๕.๖ รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร จํานวน ๖ หลักสูตร
คณะครุศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) จํานวน ๖ หลักสูตร คือ
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐)
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐)
๔) หลั กสู ต รครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการสอนภาษาอังกฤษ (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐)
๖) หลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี การศึ กษาและการสอน
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ซึ่งทุกหลักสูตรแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการเรียบรอยแลว จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ทบทวนการปรับลดจํานวนหนวยกิต เนื่องจากจํานวนหนวยกิตมากเกินไป
อาจปรับรายวิชาเอก สวนกลุมวิชาชีพครูตรวจสอบใหครบตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
๒) ทบทวนผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Learning Outcome) ดานคุณธรรม
และดานความรู แสดงความรับผิดชอบหลักรองแตกตางกัน ซึ่งมีขอยอยอยูในแตละหัวขอ ควรแสดงหัวขอยอย
ทั้งหมดเพื่อใหงายตอการประเมิน
๓) ภาคผนวกควรปรับ ลดรายละเอียดให นอยลง ใหเหมือนกัน ทุกหลักสูต ร
สวนรายละเอียดใดที่ตองสงคุรุสภาอาจแยกเลมตางหาก

๖

๔) ตารางอาจารยประจําใสเฉพาะอาจารยป ระจําหลักสูตร ใสผ ลงานวิจัย
ยอนหลัง ไมเกิน ๕ ป และเขียนผลงานวิชาการในรูปแบบบรรณานุกรม
๕) ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร ใหตรงกับรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง
เปรียบเทียบ
๖) ตรวจสอบรหัสรายวิชาในโครงสราง แผนการศึกษา คําอธิบายรายวิชา และ
ตาราง Curriculum Mapping ตองตรงกัน
๗) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหมใหจับคูเปรียบเทียบในแต
ละรายวิชา
๘) ขอ ๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรและคุณภาพมาตรฐาน ควรเปน
ปการศึกษา ๒๕๖๒ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรใช พ.ศ. ๒๕๔๘
๙) การทําจุดใน Curriculum Mapping ควรใหมีขนาดเทาๆ กัน
๑๐) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตองครบถวนสมบูรณ
๑๑) หนา ๑๔ ทบทวนโครงสรางของสาขาวิชาสังคมศึกษาใหถูกตอง
๑๒) หน า ปกหลั ก สู ต ร ระบุ เ ป น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๙ และจะเริ่ ม ใช
หลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๐
๑๓) พิจารณาเลือกใชภาคผนวกเทาที่มีความจําเปนและเปนไปตามเกณฑของ
คุรุสภา และ สกอ.
๑๔) สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย หนา ๖๒ หน า ๗๐ ทบทวนการใชชื่ อวิช า
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการใชคําภาษาอังกฤษใหคงที่ รวมถึงการเรียงประโยคใหถูกตอง
๑๕) คําอธิบายรายวิชาทุกหลักสูตรใหตัดคําวา “ศึกษา” ออก
๑๖) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หนา ๑๗ และ หนา ๔๖ ชื่อวิชาเดียวกันแต
ภาษาอังกฤษไมตรงกัน
๑๗) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หนา ๕๔ ETS ๔๐๔ ขาดหนวยกิต และ
คําอธิบายรายวิชาสั้นเกินไป
๑๘) สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไมตรงกัน
๑๙) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หนา ๖ ขอสังเกตวัตถุประสงคหลักสูตรขอ
๑.๓.๓ ผลิตครูที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ มีรายวิชาที่รองรับหรือไม
๒๐) รายงานสรุปผลการวิพากษหลักสูตรใหตัดคําวา รอบที่ ๑ ออก
๒๑) หนา ๑๗๖ ปรับรูปแบบใหถูกตองสม่ําเสมอ
๒๒) ปรับแกไขหนาปกใหถูกตอง เปนสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๒๓) สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าควรเป น ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และเพิ่มภาษาจีนดวยในการปรับปรุงครั้งตอไป
๒๔) ข อ สั ง เกตทุ ก สาขาวิ ช า รายวิ ช าในกลุ ม วิ ช าชี พ ครู เ ลื อ ก ๖ หน ว ยกิ ต
มีจํานวน ๓๐ รายวิชา ซึ่งในหลายรายวิชาไมเกี่ยวของกับสาขาวิชานั้นๆ แตละสาขาวิชาควรวิเคราะหเลือก
รายวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้กลุมวิชาชีพครูเลือกอาจแตกตางกันตามศาสตร

๗

๒๕) ตรวจสอบการเขียนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในรูปแบบบรรณานุกรม
ใหถูกตอง เพื่อใหสามารถคนหาไดงายขึ้น
๒๖) เขียนขอเสนอแนะและการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ โดยเขียนอธิบายวิธีการแกไขโดยละเอียด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาใหระบุชื่อวิชา และระบุ
หนาที่มีการแกไขตามเอกสาร มคอ.๒
๒๗) ตารางเปรีย บเทีย บหลักสูต ร ในส ว นของคํ าอธิบ ายรายวิช าภาษาไทย
ให แ สดงเฉพาะรายวิ ช าที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ส ว นคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษไม ต อ งแสดงไว ใ นตาราง
เปรียบเทียบ
๒๘) ทบทวนรายวิช าวิจัย และรายวิช าโครงงานที่ จ ะเปน ภาระกับ นักศึ กษา
เกินไปหรือไม
๒๙) ทบทวนการเขียนหนวยกิตรายวิชาโครงงาน/รายวิชาการวิจัย
๓๐) การเขียนหนวยกิต ในรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัย ๓(๐-๙-๐) หรือ ๓(๑-๔-๔)
ควรเขียนใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาวาเปนปฏิบัติการโดยเฉพาะหรือมีทฤษฎี/บรรยายความรู
๓๑) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน และสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข
และส ง กลั บ มายั ง สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นภายในวั น ที่ ๕ มี น าคม ๒๕๕๙ เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณา ตอไป
๕.๗ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบัญชี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบั ญ ชี (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผ า นความเห็ น ชอบจากการประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หนา ๑๑ การใชสัญลักษณไมครบตามรายวิชา
๒) ควรปรับรูปแบบการพิมพใหเหมือนหลักสูตรอื่น
๓) หนา ๗๖ ทบทวนการเขียนความรับผิดชอบหลัก/รอง ในบางรายวิชาให
เพิ่มขึ้น
๔) หนา ๙ – ๑๐ ทบทวนการคํานวณรายรับ-รายจาย จุดคุมทุนใหเหมาะสม
๕) หนวยกิตการฝกประสบการณวิชาชีพควรระบุ ๕(๔๕๐) หรือ ๖(๕๔๐)
เพื่อใหเปนไปตามสัดสวน ๑ หนวยกิต ๙๐ ชั่วโมง

๘

๖) เขียนขอเสนอแนะและการปรับปรุงของคณะกรรมการวิพากษ โดยอธิบาย
วิธีการแกไขโดยละเอียด กรณีที่เปนรายวิชาใหระบุชื่อวิชา และหนาตามเอกสาร มคอ.๒
๗) ตรวจสอบภาคผนวกให ค รบถ ว น โดยเฉพาะเพิ่ ม เติ ม ผลการประเมิ น
หลักสูตร และใหปรากฏในตารางเปรียบเทียบวาไดดําเนินการปรับปรุงอยางไร
๘) พิจารณาจุดเดน/จุดเนน ใหกับนักศึกษาของสาขาวิชาบัญชีในเอกสารสรุป
ขอมูลหลักสูตร เพื่อนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
๙) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการจัดการ และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๘ หารือเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา
เลขานุการสภาวิชาการ นําหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาวา ตามที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๗ ไดแก การดําเนินการเกี่ยวกับ ๑) งานจัดทําขอมูลหลักสูตรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร (งาน
ปรับปรุงหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตศึกษา) ๒) งานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา รวมตลอดทั้งงานเกี่ยวกับ
การขอเพิ่ มถอนยกเว น รายวิ ชาของนักศึ กษา ๓) กํากับ และตรวจสอบการสําเร็จ การศึกษา และ ๔) งาน
ทะเบียนและวัดผล
จึงหารือวา การดําเนิน การเกี่ย วกับงานทะเบียน การสําเร็จ การศึกษา การ
ลงนามเอกสารงานทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดหรือไม
นายทะเบียนมีมากกวา ๑ คนไดหรือไม
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) เรื่ อ งการประมวลผลไม ค วรแยกกั น จากระดั บ ปริ ญ ญาตรี เนื่ อ งจาก
ฐานขอมูล และเกณฑตางๆ ควรอยูที่งานทะเบียน
๒) กระบวนการรับเขาอยูที่บัณฑิตได แตระบบทะเบียนควรมีที่เดียวเนื่องจาก
อาจทําใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องตางๆ
๓) นายทะเบียนตองมีคนเดียวที่จะลงนาม
๔) การประกันคุณภาพระบุเกี่ยวกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ซึ่งควร
ปรับปรุงระบบใหมีความทันสมัยตามเกณฑตางๆ
๕) ควรหารือในเรื่องของการดําเนินงานใหชัดเจนระหวางบัณฑิตวิทยาลัยกับ
งานทะเบียน
มติ ที่ประชุ ม บัณฑิตวิทยาลัย มี ห น าที่กํากับการดําเนิน งานใหเปน ไปตาม
มาตรฐาน สวนเรื่องการวัดผลประเมินผลใหเปนหนาที่ของงานทะเบียน มีหนวยเดียวดูแลทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา

๙
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การพัฒนาอาจารยเพื่อรองรับเกณฑการประเมินหลักสูตรป ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร ใหขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควร
จัดประชุมชี้แจงใหอาจารยเตรียมตัวพัฒนาตนเองเพื่อใหเขาสูมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรป ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบ

๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๖.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก ชั้น

๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

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

ปดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง)
ผูต รวจรายงานการประชุม

