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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

********************************************************** 
 

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี              ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๕.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร   เอ่ียมพญา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  
 ๔. นายอุดม   คุมภัย  รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๕. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  หัวหนางานสงเสริมวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   อาจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการและเลขานุการสภาวิชาการ  แจงวา 
สกอ. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๘ 
ธันวาคม  ๒๕๕๘  โดยสาระสําคัญประการหนึ่งคือ  หลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  กอนวันท่ี 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อนุโลมใหใชเกณฑฯ ป ๒๕๔๘ ได  ซ่ึงไดแจงไปยังทุกคณะเพ่ือทราบแลว 
   ท่ีประชุมมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ปญหาเนื่องจากนักศึกษาลดลงและหลักสูตรท่ีเปดอยูเปนหลักสูตรเกา  ควรเปด
หลักสูตรใหมเพ่ือตอบสนองตอสภาพการเปลี่ยนแปลง  เชน หลักสูตรลอจิสติก  รถไฟรางคู  การดูแลผูสูงอายุ  
และหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการชุมชนศูนยบางคลา  และจังหวัดสระแกว 
   ๒)  อธิการบดีควรหารือสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรใหมท่ีกําลังจะเปดใหทันเวลา 
   ๓)  อธิการบดีตองดูแลในเรื่องงบประมาณ  กระบวนการ  ข้ันตอน  ในการจัดทําหลักสูตร
ใหมเปนกรณีพิเศษ  เพ่ือใหทันตอการเปดรับนักศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ๔)  ตองวางยุทธศาสตรภายใตขอจํากัดท่ีมีอยู  อาจใชงบประมาณรายไดในการจัดทํา
หลักสูตรไปกอน 
   ๕)  อธิการบดีควรหารือกับคณบดีทุกคณะ  ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหมโดยเร็ว 
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑) ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตร (ครบรอบปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๕๘ และครบรอบ
ปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๕๙) เสนออธิการบดีลงนามประกาศฯ เรียบรอยแลว  และแจงคณะใหดําเนินการตอไป 
   ๒) สรุปประเด็นปญหา และแนวทางแกไขของการประชุมประธานสาขา  ซ่ึงอยู
ระหวางนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙  
   ๓) แจงผลการพิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๒) ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาเรียบรอย
แลว 
   ๔)  แจงผลการเสนอขอปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตออาจารยคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปยังหนวยงานบริหารงานบุคคล  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 



 ๓ 

 
   ๕) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
ไปยงัคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
   ๖) แจงผลการพิจารณาของดรับนักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน)               
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   ๗) แจงผลการพิจารณาการเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ไปยังทุกคณะ 
   ๘)  ถอนวาระการขอหารือกรณีนักศึกษามีผลการเรียน F ควรใหคํานวณเกรด    
เฉลี่ยดวย 
   ๙)  แจงเรื่องปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร โดยมีขอเสนอตอมหาวิทยาลัยวาเนื่องจากยังมี
นักศึกษาคางอยู ๑๓ คน ควรมอบอธิการบดีประสานหารือผูเก่ียวของวาจะดําเนินการอยางไรกับนักศึกษา  
หลักสูตรนั้นยังมีความจําเปนอยูหรือไม  
   ๑๐) แจงเรื่องการปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ประชุมเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๑๑) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
สําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ประชุมเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๑๒) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนา
สังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (ประชุมเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๑๓) แจงผลการพิจารณา มคอ .๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๑๔) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา              
นิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๑๕) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา              
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (ประชุมเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๑๖) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา              
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ประชุมเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๑๗) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา              
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (ประชุมเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๑๘) แจงผลการหารือเรื่องหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษาไปยังผูรับผิดชอบหลักสูตรใหดําเนินการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 



 ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ ขออนุมัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุม
พิจารณาการขออนุมัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ มติท่ีประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับแกไขใหม โดยทําขอมูลอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเฉพาะปการศึกษา ๒๕๕๘ 
แลวนํากลับมาพิจารณาในคราวประชุมสภาวิชาการในครั้งตอไป  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
แลว  จึงขออนุมัติแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน ไมเกิน ๑๐ คน ดังนี้ 

๑. อาจารย ดร.วิชิต    แสงสวาง    อาจา รย ผู รั บ ผิ ดช อบหลั ก สู ต ร  ค . ม . 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

๒. ผศ.ดร.กัญภร      เอ่ียมพญา อาจา รย ผู รั บ ผิ ดช อบหลั ก สู ต ร  ค . ม . 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

๓. อาจารย ดร.ลินดา  นาคโปรย   อาจารยผูสอน 
๔. อาจารย ดร.กานต  เสกขุนทด   อาจารยผู รั บผิ ดชอบหลักสูตร  รป .ม . 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๕. รศ.ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ   อาจา รย ผู รั บ ผิ ด ช อบหลั กสู ต ร  ส . ม . 

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
๖. อาจารย ดร.นวัสนันท วงศประสิทธิ์ อาจารยประจําหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชา

การจัดการเพ่ือการพัฒนา 
๗. ผศ.ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ   อาจา รย ผู รั บ ผิ ดช อบหลั ก สู ต ร  ค . ม . 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
๘. อาจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ค.ม. 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
๙. ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด   อาจารยผูสอน 

 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  การขออนุมัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ควรขออนุมัติเปนปการศึกษา 
   ๒)  ตอไปเกณฑใหมป พ.ศ. ๒๕๕๘ บัณฑิตวิทยาลัยตองยึดตามเกณฑผูท่ีมีตําแหนง
ทางวิชาการสามารถแตงตั้งได ๑ : ๑๐  แตถาเปน อาจารย ดร. ตองปฏิบัติตามเกณฑ ๑ : ๕ 
   ๓)  นักศึกษาเรียนหลักสูตรท่ีใชเกณฑมาตรฐานใด  ตองใชเกณฑนั้นตลอดจน
สําเร็จการศึกษา  ไม/เลือกใชเกณฑมาตรฐานเฉพาะขอท่ีเอ้ือประโยชนบางเรื่อง 
   ๔)  บัณฑิตวิทยาลัยตองเตรียมความพรอมเพ่ือใชเกณฑป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน แตไมเกิน 
๑๐ คน  ในปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๙ คน  และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  โดยในครั้งตอไปมอบ ฝาย
วิชาการตรวจสอบขอมูลมาเปนเบื้องตนกอนแลวจึงนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 
 
 



 ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ ขอหารือกรณีนักศึกษามีผลการเรียน F ควรใหคํานวณเกรดเฉล่ียดวย  
 จากการประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ วัน

จันทรท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องการใหเกรด F ตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ การใหเกรด F ไมถูกนํามาคํานวณเปนตัวหารเกรดเฉลี่ย และไมระบุในใบ Transcript นั้น
ทําใหมีผลกระทบตอคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย  ควรนํามาทบทวนใหเกรด  มติท่ีประชุม ควรนําเสนอสภา
วิชาการเพ่ือพิจารณา 

  มติท่ีประชุม  ใหปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 ๕.๒ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) คณะ
วิทยาการจัดการ  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   
     -   สาขาวิชาการตลาด    จํานวน    ๓   คน 
    -   สาขาวิชาการจัดการ   จํานวน    ๑ คน 
    -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   จํานวน   ๑ คน  
                 รวมจํานวน   ๕ คน 
 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี 
๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดแก   
    -   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน    ๔   คน 
               รวมจํานวน   ๔ คน 
 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  อาจารยพิเศษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ           
รายท่ี ๒ คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และคุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษา   
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน ๕ คน และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๔ คน 
ท้ังนี้ตองระบุประสบการณทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รายท่ี ๒ 
กอนเสนอตออธิการบดีพิจารณาแตงตั้งตอไป   
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
 ๕.๓ ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร  (สมอ.๐๘) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร                   
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (สมอ.๐๘) โดยผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 
          -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก นายนภดล  มหาวิริยะกุล  คุณวุฒิ            
ร.ม. (รัฐศาสตร)  (เนื่องจากเกษียณอายุราชการ) เปน นายอธิพัฒน  สินทรโก  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
          -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก นายไชยะ  เทพา คุณวุฒิ ศศ.ม. 
(รัฐศาสตร )  ( เนื่องจากยายไปสาขาวิชารัฐศาสตร )  เปน นางสาวอัตติยา  ไชยฤทธิ์   คุณวุฒิ  รป .ม .                      
(รัฐประศาสนศาสตร) 
          -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก นางสาวณัฏฐกมนต  ศิลปเสริฐ  
คุณวุฒิ น.ม. (นิติศาสตร)  (เนื่องจากยายไปสาขาวิชานิติศาสตร) เปน นายนพพร  ขุนคา  คุณวุฒิ น.ม. 
(นิติศาสตร) 
          -   เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร จาก นายคณสถิต  มังกรแกว คุณวุฒิ รป.ม.            
(รัฐประศาสนศาสตร)  เปน นายณัฐปคัลภ  ญาณมโนวิศิษฏ  คุณวุฒิ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)  (เนื่องจาก               
มีคุณวุฒิตอเนื่องท้ังปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๔) และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป 
 
 ๕.๔ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ 

 คณะวิทยาการจัดการ เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) หนา ๓ ขอ ๙ พิจารณาทบทวนคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร  และคุณวุฒิ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิตรงกับสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยเพียง ๒  ทาน และควรทํา
สัญลักษณ * แสดงรายละเอียดอาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรง 

๒) หนา  ๔  ขอ  ๑๒.๒  ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ควรปรับให
กระชับและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๓) หนา  ๑๔  รายวิชาบังคับชื่อชุดวิชา MAC๒๐๑  การจัดการธุรกิจดวย
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) ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตรควรมีความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย  เปนผู
มีสวนไดสวนเสียท่ีจะสามารถรวมใหความคิดเห็นในการวิพากษหลักสูตรไดรอบดาน  ท้ังนี้เปนเกณฑใหมของการ
ประกันคุณภาพ 

๗) หนา  ๒  อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา  ขอ ๘.๓  ควรเปนพนักงานฝายบุคคล  
๘.๔  ควรตัด “ ท่ีปรึกษา” ออก เนื่องจากนักศึกษาจบใหมไมนาจะเปนท่ีปรึกษาได  และ ๘.๘  ใชคําวา 
ผูประกอบการธุรกิจ  ตัดคําวา  “การเปน” ออก 

๘) หนา  ๑๕  การใชตัวอักษรในชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  ตัวพิมพเล็กพิมพใหญ               
ใหเหมาะสมเปนทิศทางเดียวกัน เชน ข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญ ควรเหมือนกันทุกรายวิชา 

๙)  รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ควรจัดเต็มภาคการศึกษาอาจเปน ๕            
หนวยกิต หรือ ๖ หนวยกิต 

๑๐) หนา ๖ แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  หลักฐานควรจะเปนรายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.๒ หรือ สมอ.๐๘ 

๑๑) หนา ๔๕ ตรวจสอบการเขียนหนวยกิตและชั่วโมง  รายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

๑๒) พิจารณาปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
๑๓) ควรแสดงจุดเดนของหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย                 

ท่ีชัดเจนวานักศึกษาท่ีจบการศึกษามีความสามารถโดดเดนในดานใด  โดยสาขาวิชาจัดหลักสูตร/รายวิชาท่ีจะ
สงเสริมจุดเดนนั้นอยางไร 

๑๔) พิจารณาความสอดคลองของวัตถุประสงคและผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง 
Learning Outcome รวมท้ังพิจารณาการกระจายความรับผิดชอบหลักรอง ท้ัง ๕  ดาน ควรรองรับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

๑๕) ประเด็นท่ีจําเปนตองเตรียมเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการชุดตอไป  คือ  
จุดเดน  ความสําเร็จ  ผลงานของนักศึกษา  จํานวนนักศึกษา  และรอยละของการไดงานทํา 

๑๖) พิจารณาปรับงบประมาณรายรับ และรายจาย 
๑๗) หนา ๔๖ ควรปรับคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา ใหชัดเจนกระชับยิ่งข้ึน 
๑๘) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะ ใหแยกออก

จากหลักสูตรกอนเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ  
และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 



 ๘ 

   
 ๕.๕ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการ เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุม            
มีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) หนา ๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจเพียง ๑ คน นอกนั้นเปนวุฒิสัมพันธ หรือจะพิจารณาปรับชื่อในศาสตรของวิทยาการคอมพิวเตอร หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

๒) หนา ๑๐๒  ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตรควรมีความหลากหลาย เปนผู
มีสวนไดสวนเสียท่ีจะสามารถรวมใหความคิดเห็นในการวิพากษหลักสูตรไดรอบดาน  ซ่ึงเปนเกณฑใหมของการ
ประกันคุณภาพ 

๓) พิจารณาทบทวนการเขียนหนวยกิตเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  โดยปกติ  
๑ หนวยกิต กําหนดข้ันต่ําท่ี ๔๕ ชั่วโมง  จะเขียนเปน ๑(๙๐)  หรือ  ๒(๙๐)   

๔) กลุมวิชาเอกเลือกควรระบุจํานวนหนวยกิต  ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  และ
ปรับกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเปน ๗ หนวยกิต  เตรียมฝกฯ  ๒ หนวยกิต และฝกประสบการณฯ (เต็มภาค
การศึกษา)  ๕ หนวยกิต 

๕) ควรเนนสหกิจศึกษาใหมากข้ึน  ซ่ึงจะไดขยายความสัมพันธกับภาคธุรกิจหรือ
สถานประกอบการอยางนอย  ๑  แหง  หรือเชิญผูเชี่ยวชาญในสถานประกอบการเปนวิทยากรในสาขาวิชา 

๖) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะ ใหแยกออกจาก
หลักสูตรกอนเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๗) วัตถุประสงคของหลักสูตรควรสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  รวมท้ัง
ทบทวนการกระจายความความรับผิดชอบหลัก/รอง ใน Curriculum Mapping 

๘) รายวิชาเนนไปในทางวิทยาการคอมพิวเตอรมากเกินไป ควรเนนไปในทางธุรกิจ
หรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส E-Marketing มากข้ึน 

๙) พิจารณาทบทวนการเพ่ิมรายวิชา Math for Computer อาจจะยากเกินไป
สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดมาจากสายวิทย-คณิต 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ  และ
มอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 



 ๙ 

 
 ๕.๖ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ 
   คณะวิทยาการจัดการ เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) หลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ขอสังเกตกรณีหลักสูตรท่ีทํา มคอ.๑ แลว รูปแบบของรายละเอียดหลักสูตรตอง
เขียนหนาปกเปน มคอ. ๑ หรือ มคอ.  

๒) เม่ือมี มคอ.๑ แลว มหาวิทยาลัยตองเอาแนวขอกําหนดของ มคอ ๑ มาจัดทํา  
แลวตองปรับปรุงใหเปนไปตามขอกําหนดของ มคอ ๑ ตองประกอบดวยวิชาอะไรบาง  นํารายวิชามาใสท้ังหมด
หรือไม  แลวเขียนไปวาเพ่ิมอะไรเขาไปบาง   

๓) ขอ  ๑๒.๒  พิจารณาความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหกระชับและ
สอดคลองกัน 

๔) หนา ๒๕ รายวิชาการดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ควร
เปลี่ยนเปน “การดําเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม”  

๕) พิจารณาเพ่ิมเนื้อหารายวิชาท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหมากข้ึน เพราะเนน
ไปในทางธุรกิจบริการมากเกินไป 

๖) พิจารณาทบทวนรายวิชาเลือก ท่ีกําหนดไวไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต  สวนใหญ
เปนรายวิชาดานการบริการ  ซ่ึงไมสอดคลองกับชื่อสาขาวิชาการทองเท่ียว  ควรเปนรายวิชาท่ีมีสัดสวนดานการ
ทองเท่ียว  เพ่ือใหนักศึกษามีจุดเดนชัดเจนตอบสนองวัตถุประสงคของหลักสูตร  อาจเนนการทองเท่ียวท่ีเปน
เอกลักษณมากข้ึน  เชน  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของภาคตะวันออก 

๗) พิจารณาเลือกภาษาท่ีเปนจุดเนนและฝกทักษะดานภาษาท่ีนักศึกษาไดใชจริง 
ในสถานการณปจจุบัน เชน ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ควรตัดภาษาญี่ปุน และฝรั่งเศส ออก 

๘)  หนา ๒๖ ทบทวนการเขียนหนวยกิตรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รวม
ท้ังสหกิจศึกษา 

๙)  สาขาวิชาควรใหนักศึกษามีสวนรวมใชแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยใหเกิด
ประโยชน เชน ฝกปฏิบัติการท่ีโรงแรม 

๑๐) ประเด็นท่ีจําเปนตองเตรียมเพ่ิมเติมในการเสนอตอคณะกรรมการชุดตอไป  
คือ  จุดเดน  จุดเนน  ความสําเร็จ  ผลงานของนักศึกษา  จํานวนนักศึกษา  และรอยละของการมีงานทํา 

๑๑) ควรนํารายวิชาท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีมาสอนในสาขาการทองเท่ียว 
๑๒) หนา ๒ ควรปรบัการเขียนอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาใหเปนรายขอ 
๑๓) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะ ใหแยกออก

จากหลักสูตรกอนเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 



 ๑๐ 

 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๗ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอย
แลว   
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) หนา ๓ ปรับการอางอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ใหเปนฉบับ
ปจจุบัน 

๒) หนา ๑  ตรวจสอบชื่อปริญญา  คําวาศิลปะศาสตรบัณฑิต  ไมมีสระอะ และ
การันต   

๓) ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรบางทานสลับกันหรือไม 
๔) หนา ๒ ประเด็นอาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาตรี  ควรแสดงขอมูล

เพ่ิมเติมในเรื่องของความเชี่ยวชาญรวมถึงการศึกษาตอ  และปท่ีคาดวาจะจบการศึกษา 
๕) หนา ๑๔ คําวา “ดนตรีสากล” ท่ีปรากฏเลมในเลมหลักสูตร ควรใชคํา

ภาษาอังกฤษ  Western Music ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตลอดท้ังเลม 
๖) การจัดกลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ๗ หนวยกิต แบงเปนเตรียมฝก

ประสบการณ ๒(๙๐) และการฝกประสบการณวิชาชีพ ๕(๕๔๐) ท้ังนี้ควรจัดรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิชาชีพดนตรี  
โดยรวมกับสถานประกอบการไวเพ่ือเปนทางเลือกใหนักศึกษาเม่ือมีความพรอม   

๗)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรปรับวิธีการเขียน ในกรณีเครื่องดนตรีตางกัน 
หรือระดับความยากของรายวิชาตางกันคําอธิบายรายวิชาควรแสดงความแตกตาง  และวิธีการเขียนควรใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือประโยชนของผูสอน และอนาคตในการทําผลงานวิชาการ 

๘)  คําอธิบายรายวิชาควรเปนวลีแสดงหัวขอประเด็น ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชา
นั้นๆ  และควรตัดคําวา “ศึกษา” หรือคําวา “การเรียนการสอน” ออก 

๙) ควรพิจารณาหนา  ๕  วัตถุประสงค  ขอ  ๑.๓.๔  ควรเพ่ิมคุณธรรมจริยธรรม 
๑๐) หนา ๑๗  ขอ  ๒.๒  ถึง  ๒.๔  จัดระยะหัวขอใหตรงกันตามลําดับกอนหลัง 
๑๑) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะ ใหแยกออก

จากหลักสูตรกอนเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตองและเปนไป                  
ในทิศทางเดียวกัน 
 
 



 ๑๑ 

 
๑๒) หนา ๘๑ ตัวบงชี้ตามเกณฑของ สกอ. มี ๑๒ ตัว ท้ังนี้สาขาวิชาอาจมีมากกวา  

๑๒ ข้ึนอยูกับความจําเปนและการตกลงกันของสาขาวิชา  ซ่ึงจะมีเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
๑๓) การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรระบุรายวิชาใดท่ีตองศึกษามากอนหลัง

ตามลําดับความยากงาย 
๑๔) หนา ๑๑๖ และ ๑๑๗ อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง ๕ ทาน ควรเรงจัดทํา

ผลงานวิชาการ  งานวิจัย  ตํารา  หนังสือ  เพ่ือความเขมแข็งของสาขาวิชา 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๘ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอย
แลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ทบทวนปรับลดหนวยกิตในกลุมวิชาเอกบังคับ ๔๙ หนวยกิต และจัดกลุม
รายวิชาเก่ียวกับการออกแบบเขาดวยกัน  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีชั่วโมงในการฝกทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศกับงานศิลปะในเชิงสรางสรรคมากยิ่งข้ึน 

๒) ในการเพ่ิมทักษะดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรอาจใชวิธีเชิญวิทยากร                   
ท่ีเชี่ยวชาญในดาน Digital Studio หรือ Media Design มาใหความรูกับนักศึกษา ท้ังนี้สาขาวิชาควรเสนอแผน
หรือความตองการพัฒนาท้ังในดานวัสดุอุปกรณ หองปฏิบัติการ เพ่ือขอการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

๓) หนา ๙๔ และ ๙๕  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรบางรายการ           
ไมสามารถนับได เชน วิทยานิพนธซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา  หรือหากเปนจัดนิทรรศการตองรวม
เปนเลมและบอกรายละเอียดดวยวาจัดท่ีไหนอยางไร  สูจิบัตรก็ตองเปนแบบรวมเลม  พิมพท่ีไหน  จํานวนก่ีหนา  
จึงจะสามารถอางอิงเปนผลงานทางวิชาการได  

๔)  การเขียนผลงานควรอยูในรูปแบบบรรณานุกรม  กรณีผลงานท่ีทํารวมกัน  
หากเปนสูจิบัตรของการจัดงานจะตองมีการรวมเลม  มีสถานท่ีจัดงาน  โรงพิมพ และจํานวนหนา 

๕) ทบทวนและปรับชื่อวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษใหถูกตองและตรงความหมายกับ
ภาษาไทย 

๖) ควรพิจารณาปรับลดหนวยกิต เชน รายวิชาศิลปนิพนธ และวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ  ๘  หนวยกิต มากเกินไปหรือไม 

๗)  ควรจัดรายวิชาสหกิจศึกษาเปนทางเลือกไวใหสําหรับนักศึกษาเม่ือมีความ
พรอม 



 ๑๒ 

 
๘) หนา  ๓  ปรับการอางอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ใหเปนฉบับ

ปจจุบัน 
๙) ทบทวนความสอดคลองของวัตถุประสงค  ในหนา ๕ และหนา ๕๕  ให

สอดคลองกับผลการเรียนท่ีคาดหวัง  รวมท้ังทบทวนการกระจายความรับผิดชอบหลัก/รองใหเหมาะสม 
๑๐) หนา ๕ ขอ ๑.๓ .๔ ทบทวนวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติจริง                   

“มีความสามารถในการจัดการบริหาร  จัดระบบ”  วามีรายวิชาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคนี้อยางไร 
๑๑) หนา  ๕๙  ผังกระจายความรับผิดชอบ Curriculum Mapping  รายวิชาท่ี

เรียนในปท่ี  ๓  ควรมีความรับผิดชอบหลักเพ่ิมข้ึน 
๑๒) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะ ใหแยกออก

จากหลักสูตรกอนเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตอง  และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

๑๓) ประเด็นท่ีจําเปนตองเตรียมเพ่ิมเติมในการเสนอตอคณะกรรมการชุดตอไป  
คือ  จุดเดน  จุดเนน  ความสําเร็จ  ผลงานของนักศึกษา  จํานวนนักศึกษา  และรอยละของการไดงานทํา 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ 
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                             (อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                              ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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