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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   ทําหนาท่ีประธาน 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร   เอ่ียมพญา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๙. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี              ติดราชการ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  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   ม่ัง ค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการและเลขานุการสภาวิชาการ               
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาการทุกทานเขารวมโครงการ “สรางแรงจูงใจ  สานสายใย  รวมใจราชนครินทร 
(สารภีสัมพันธ) ครั้งท่ี ๗” วันศุกรท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีท่ี ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑) รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 
เรื่องแตงตั้งอาจารยพิเศษ ท้ังนี้รองอธิการบดีวิชาการไดทําหนังสือหารือท่ีปรึกษากฎหมาย  และไดแจงใหทราบวา
ตามขอบังคับฯ ใหคณะเปนฝายเสนออธิการบดีลงนามแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
   ๒) การชําระคาลงทะเบียน  การจองรายวิชาเกินระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ของ นางสุภาภรณ  สุวรรณพันธ ซ่ึงเปนอํานาจอธิการบดีพิจารณาเห็นชอบการชําระคาลงทะเบียนเปนรายกรณี  
และมอบรองอธิการบดีวิชาการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกผูเก่ียวของในกรณีดังกลาว ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการ 
   ๓) แจงผลการพิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะครุศาสตร 
คือ หลักสูตร ป.บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔) ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และคณะครุศาสตร 
   ๔) แจงผลการพิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๑) และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑) เฉพาะ                   
ครุศาสตร  ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาเรียบรอย  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันเสารท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
   ๕) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิทยาการจัดการ ท้ังนี้ไดแจงใหทราบวา ตามขอบังคับฯ ใหคณะ
เปนฝายเสนออธิการลงนามแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
   ๖) แจง เรื่อง คุณภาพของวารสาร “โสธราสารภี” วารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฉบับท่ี ๘ ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือดําเนินการปรับปรุง 
   ๗) แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 



 ๓ 

 
   ๘) แจงเรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ไปทุกคณะและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ซ่ึงมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหประกาศรับสมัครได  โดยมีเง่ือนไขวา
หลักสูตรนั้นตองเสนอสภาวิชาการภายใน ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หากไมสามารถเสนอไดใหประกาศงดรับ
นักศึกษา 
   ๙) แจงผลการพิจารณาปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร (เฉพาะ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒) ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘         
ไปยังคณะครุศาสตร 
   ๑๐) แจงผลการพิจารณา มคอ .๒ หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
   ๑๑) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร 
   ๑๒) การพิจารณาการสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลากําหนดของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร  ซ่ึงอยูระหวางรองอธิการบดีวิชาการหารือท่ีปรึกษากฎหมาย  และเสนอ
อธิการบดีพิจารณา 
   ๑๓) การพิจารณาการสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลากําหนดของนักศึกษาภาคปกติ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงอยูระหวางรองอธิการบดีวิชาการหารือ                   
ท่ีปรึกษากฎหมาย  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) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔) ไปยัง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะวิทยาการจัดการ 
   ๑๕) แจงผลการพิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๔) (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)                
(๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) และ (๔) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔) ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   ๑๖) แจงผลการหารือเรื่องหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลปไทย ไปยังคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
  ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) ในเรื่องของการแตงตั้งอาจารยพิเศษคือ เม่ือผานสภาวิชาการแลวควรเปน
อํานาจของอธิการบดีพิจารณามอบอํานาจใหรองอธิการบดี หรือคณบดีลงนามแตงตั้งอาจารยพิเศษเพ่ือสะดวก              
ในการดําเนินงาน  
 
 



 ๔ 

 
  ๒)  ข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตร  มีขอสังเกตวาใชคณะกรรมการในการพิจารณา
หลายชุด  ซ่ึงระยะเวลานานมาก  และควรมีเจาหนาท่ีตรวจสอบรูปแบบ และความถูกตองของการพิมพกอนเสนอ
เพ่ือพิจารณา 
  ๓)  เรื่องการรับนักศึกษา  เสนอแนะใหฝายวิชาการสํารวจขอมูลและแจงไปยังคณะ
เพ่ือเรงรัดใหสาขาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเรียบรอย  เพ่ือใหเปดรับนักศึกษาไดทันเวลา 
  ๔)  ควรหารือสภามหาวิทยาลัยขอยกเวนการนําหลักสูตรเขาคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ แจงเรื่องแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ วันเสารท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘  ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให  นางสาวธัญญภัสร  ศิรธัชนราโรจน  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว  ตั้งแตวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗   
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๒ ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตร (ครบรอบปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๕๘ และครบรอบ
ปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   ฝายวิชาการไดจัดทําปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตร  สําหรับหลักสูตรครบรอบ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรณีหลักสูตรปรับปรุงเปดรับนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙) จํานวน ๒๑ หลักสูตร  
และหลักสูตรครบรอบปรับปรุง  พ .ศ .  ๒๕๕๙ (กรณีหลักสูตรปรับปรุ ง เปดรับนักศึกษา ภาคเรียน ท่ี                  
๑/๒๕๖๐) 
  ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมีขอเสนอแนะวาควรทําเปนประกาศฯ และแนบปฏิทิน
ดังกลาวเพ่ือแจงใหทุกคณะดําเนินการตามประกาศฯ 
 
 ๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เปดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ
ประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี ๔ ป และปริญญาตรี ๕ ป ตั้งแตวันท่ี ๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๔.๔ สรุปประเด็นปญหา  และแนวทางแกไขของการประชุมประธานสาขาวิชา  
   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจัดประชุมประธานสาขาวิชา เม่ือวันพุธ            
ท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  และวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยสรุปประเด็นปญหา ดังนี้ ๑) การเขียนคําอธิบาย
รายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ๒) ความซํ้าซอนของรหัสวิชา 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) หลักสูตรท่ีอยู
ระหวางการปรับปรุงป ๒๕๕๘ ๑๒) ปญหาหลักสูตรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓ แขนง  และ                   
๑๓) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้  
  ๑) คณะมีปญหาเรื่องการคิดจุดคุมทุน  ควรมีแบบฟอรมใหดําเนินการ  ซ่ึงรอง
อธิการบดีวิชาการแจงวาวันท่ี ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมอบหมายใหรองอธิการบดีวิชาการ              
รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา และเจาหนาท่ีกองนโยบายและแผน  ไปประชุมเรื่องจุดคุมทุน  และจะแจงให
ทราบตอไป 
  ๒)  ควรนําประเด็นปญหาตางๆ จากท่ีประชุมประธานสาขาวิชาแจงตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๒)  

 งานทะเบียนและประมวลผล สํ านั กส ง เสริมวิ ชาการและงานทะเบียน                           
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๗               
(ครั้งท่ี ๒) โดยจําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๓๙ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 
๑๔๐ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ี
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 

 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) บทคัดยอภาษาอังกฤษชื่อเรื่อง “Staffs” ใหตัด s ออก 
๒) ควรใชคอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบคําผิด 

  มติท่ีประชุม 
  ๑)  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๑๔๐ คน   
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 

 
 ๕.๒ การปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตออาจารยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ขอปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาอาจารยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  โดยขอเพ่ิม  อาจารยปริวรรต  นาสวาสดิ์  อาจารยสังกัดสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เนื่องจากคณะไดรับเปน
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตั้งแตป ๒๕๕๖ แตเนื่องจากคณะ
ยังมิไดมีการปรับปรุงแผนพัฒนาอาจารยระหวางปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนั้นจึงขอปรับแผนพัฒนา
อาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีท่ี 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  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  การพิจารณาปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอเก่ียวของกับงาน
วิชาการหรือไม  เปนอํานาจหนาท่ีของสภาวิชาการหรือไม  หรือควรเปนเรื่องของงานบุคคล 
  ๒)  ควรปรับข้ันตอนการทํางานของสวนงานภายใน  ข้ันตอนใดท่ียาวเกินไปควรลด
ข้ันตอนใหสั้นลง  เพ่ือสะดวกตอการบริหารจัดการ 
  ๓)  หากอาจารยลาศึกษาตอจะมีผลกระทบตออาจารยประจําหลักสูตรหรือไม  
คณะตองรับผิดชอบหาคนมาทดแทนใหครบ  และมหาวิทยาลัยควรใหความชวยเหลือ 
  ๔)  ในบางมหาวิทยาลัยหากรับอาจารยเขามาใหมจะตองมีขอตกลงวาตองสอน
กอน ๓ ป หามลาศึกษาตอ  ซ่ึงจะมีผลกระทบของศักยภาพหลักสูตร 
  ๕)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรทําบันทึกแจงถึงปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกรณี
ท่ีอาจารยลาศึกษาตอ 
  มติท่ีประชุม 
  ๑)  เห็นชอบการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอของอาจารยคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยขอเพ่ิม อาจารยปริวรรต  นาสวาสดิ์  อาจารยสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ในป ๒๕๕๙ ท้ังนี้ตองไมทําใหกระทบตออาจารย
ประจาํหลักสูตร  และตองหาอาจารยมาทดแทนใหทันเวลา 



 ๗ 

 
  ๒)  เห็นชอบตอการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอของอาจารยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 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 (เพ่ิมเติม) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอ
ขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
   ๑.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะเม่ือวันท่ี ๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดแก   
    -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   จํานวน    ๘   คน 
     -   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จํานวน    ๑ คน 
                 รวมจํานวน   ๙ คน 
 

   ๒.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะเม่ือวันท่ี 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 
 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) คณะควรตรวจสอบการพิมพคุณวุฒิของอาจารยท่ีเปนภาษาอังกฤษ  ซ่ึงพบ            
ขอผิดพลาดมาก 
  ๒) ควรทําสัญลักษณตรงอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  แสดงคุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญประกอบ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน ๙ คน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน ๘ คน แลวเสนอตออธิการบดีพิจารณาแตงตั้งตอไป 
 
 ๕.๔ พิจารณาของดรับนักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน) ปการศึกษา 
๒๕๕๙ 
   ดวยสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  มีความประสงคของดรับนักศึกษาภาคปกติประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ เปนการชั่วคราว  เนื่องจากปจจุบันสาขาวิชาภาษาญ่ีปุนมีอาจารยประจําจํานวน ๓ คน              
ในคุณวุฒิระดับปริญญาโท  และมีอาจารยชาวตางชาติจํานวน ๑ คน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ซ่ึงสงผลใหสถานะ 
 



 ๘ 

 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
   ซ่ึงการรับสมัครบุคคลเพ่ือจางในตําแหนง “ผูมีความรูความสามารถพิเศษ” ท่ีมี
เง่ือนไขการตอสัญญาจางแบบ “ปตอป” ไมไดสรางความสนใจและแรงจูงใจใหบุคคลท่ัวไปท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสม    
มาสมัครเขารับการคัดเลือก  หรือมาคัดเลือกแลวไมมารายงานตัวเพ่ือบรรจุแตงตั้ง  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุนเกรงวา  
สถานะของหลักสูตรจะไมเปนไปตามมาตรฐาน  และหากมหาวิทยาลัยอนุมัติใหจางอาจารยประจําหลักสูตรแบบ
กระชั้นชิด  สาขาวิชาเห็นวาจะไมสามารถดําเนินการรับสมัครเพ่ือจางเปนอาจารยไดทัน  อีกท้ังระยะเวลาการ
ทดแทนจะไมเปนไปตามเกณฑของการเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
   มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบการของดรับนักศึกษาหลักสูตร ศศ .บ .  (สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน) ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 ๕.๕ การเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 

 ตามท่ีงานวิชาการ  ไดจัดประชุมประธานสาขาวิชา เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ และวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น จากผลการประชุมดังกลาว ประธานสาขาวิชามีขอเสนอแนะวาการเขียน
คําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษในหลักสูตรปรับปรุง ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความจําเปนหรือไม  เนื่องจาก 
สกอ. ไมไดกําหนดหรือบังคับใหเขียน  สภามหาวิทยาลัยมีมติเพียงวา  ควรมีคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ  
ซ่ึงบางหลักสูตรไมไดรับนักศึกษาตางชาติ  การเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ  ทําใหเสนอหลักสูตรลาชา  
สิ้นเปลืองคาใชจาย  กรรมการบางคนมีความเห็นไมสอดคลองกัน  เสียเวลาแกไขหลายรอบ  มีผลกระทบตอ
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) เชิงนโยบายในป ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยควรเขียนหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ

เพราะตองปรับเขาสูประชาคมอาเซียนทุกหลักสูตร  
๒) การเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษในหลักสูตรปรับปรุง  อาจทําให

ลาชา  เพ่ือเรงรัดหลักสูตรใหดําเนินการตอไปอาจจะยังไมตองดําเนินการก็ได ควรชี้แจงใหแตละสาขาทราบวา
ตอไปตองทําคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษฉบับเพ่ิมเติม  โดยมหาวิทยาลัยควรแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ือแปลภาษาอังกฤษ  สวนการจัดพิมพควรมอบใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนฝาย
ดําเนินการ 

  มติท่ีประชุม  
  ๑)  หลักสูตรใดท่ียังไมมีคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ใหดําเนินการตาม

ข้ันตอนไปกอน   
  ๒)  มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายวาภายในป ๒๕๖๐ ทุกหลักสูตรตองมีท้ังฉบับ

ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ 
   

 ๕.๖ ขอหารือกรณีนักศึกษามีผลการเรียน F ควรใหคํานวณเกรดเฉล่ียดวย 
  จากการประชุมประธานสาขาวิชา ท่ีประชุมมีการอภิปรายในเรื่องนักศึกษาท่ีมีผล
การเรียน F  ควรใหคํานวณเกรดเฉลี่ยดวยหรือไม 
  มติท่ีประชุม  เนื่องจากมีวาระการประชุมพิจารณาจํานวนมากใหถอนวาระนี้          
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 แนวทางการดําเนินการกับนักศึกษาท่ีตกคาง คือ ประธานหลักสูตร
รวมถึงอาจารยประจําหลักสูตรใหคําแนะนํา ดูแลนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบ
จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ในวันอังคารท่ี ๑๖ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๘  
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ  โดยอาจารยประจําหลักสูตรตองรับผิดชอบนักศึกษาท่ียังตกคางอยูจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  และ
ใหตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษาวายังมีสถานภาพนักศึกษาหรือไม 
 
 ๕.๘ ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ           
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 
   ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
    -   ขอเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๖ นายเอกชัย  ไชยดา  คุณวุฒิ  
ศศ.ม. (ไทยศึกษา)  (เนื่องจากลําดับท่ี ๕ นางกรกานต  พรหมเดเวช  ปฏิบัติราชการท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน)   
   ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
          -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก น.ส.ลักษณพร  โรจนพิทักษกุล  
คุณวุฒิ ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน)  (เนื่องจากคนเดิมไปประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา) เปน นายธีระพงษ  ทศวัฒน  คุณวุฒิ ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) 
          -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายวรภัทร  เมฆขจร  คุณวุฒิ 
ศศ.ม. (พัฒนสังคมศาสตร)  (เนื่องจากคนเดิมลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก) เปน น.ส.อารียา  บุญทวี  คุณวุฒิ  
ศศ.ม. (การจัดการพัฒนาสังคม) 
          -   เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรจาก นายบุญยอด  ศรีรัตนสรณ คุณวุฒิ 
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. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน)  (เนื่องจากคนเดิมลาออกจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร) เปน                
นางพรักษา  อนุสรณนรการ  คุณวุฒิ ร.ม. (การระหวางประเทศและการทูต) 
 
 



 ๑๐ 

 
  มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงแก ไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยเสนอแนะใหใสคุณวุฒิสูงสุดของนายเอกชัย  ไชยดา ดวย และเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป 
 
 ๕.๙ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)               
ผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจาํคณะเรียบรอยแลว 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  ควรมีขอทดสอบท่ีเปนมาตรฐาน  โดยใหศึกษาขอกําหนดของภาษาไทยในการ

สอบเขาศึกษา   
 ๒)  ควรมีการวางแผนใหมีนักศึกษาเขามาศึกษาใหมากข้ึน 
 ๓)  หลักสูตรมีชั่วโมงปฏิบัติมากเกินไป   
 ๔)  หนา ๑๓๙ ควรเปนตัวเลขของคาเฉลี่ย 
 ๕)  ควรตรวจสอบการพิมพใหถูกตอง 
 ๖)  การเปรียบเทียบความแตกตางในการปรับปรุงหลักสูตร  ควรขีดเสนใตแสดง 

ใหเห็นความแตกตางแตละประเด็น 
 ๗)  ควรทบทวนตารางกระจายความรับผิดชอบ 
 ๘)  ควรตรวจสอบหนาซํ้ากัน  และรายวิชาท่ีซํ้ากัน  
 ๙)  ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข  โดยสง
เอกสารท่ีปรับแกไขเรียบรอยแลวภายในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
   
 ๕.๑๐ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
พัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ผานความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘                  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  



 ๑๑ 

 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ           
เรียบรอยแลว 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  การท่ีมี ๓ แขนงวิชาจะสรางปญหามาก  ควรทําหลักสูตรท่ีเล็กและเนนไปเปน

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 ควรเพ่ิมรายละเอียดหลักสูตร มคอ.๒ 
 ๖)  หนา ๑๘ ไมมีชื่อภาษาอังกฤษ 
 ๗)  หนา ๘ ปญหานักศึกษาแรกเขามีหรือไม 
 ๘)  หนา ๙ จํานวนนักศึกษาหายไปท้ังชุด 
 ๙)  หนา ๔๕ ไมตรงกับตารางกระจายความรับผิดชอบ ไมมีหนา ๖๘ ขาดรายวิชา 

MTH325 
 ๑๐) หนา ๔๗, ๔๘ ชองคุณวุฒิ  ตองเปนตัวยอของวุฒิการศึกษา  และชองสาขา

วิชาเอกใหเอาวงเล็บออก 
 ๑๑) กรณีเปลี่ยนชื่อใหม  ใหถือเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง  โดยให

ฝายวิชาการหารือไปท่ี สกอ. เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 
 ๑๒) ตรวจสอบการพิมพตลอดท้ังเลม 
 ๑๓) ศักยภาพของอาจารยขาดผลงานวิชาการ/งานวิจัย 
 ๑๔) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข  โดยมอบฝายวิชาการ
หารือ สกอ. วาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง  โดยสงเอกสารท่ีปรับแกไขเรียบรอยแลวภายในวันท่ี ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๑๑ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ 
   คณะวิทยาการจัดการ เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙)  ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนท่ีเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ขอสังเกต เนื้อหาหลักสูตรยังเปน Analog เปนการตลาดท่ัวไป ไมมีอะไร             
ท่ีเปนอิเล็กทรอนิกส และดิจิตอล ขอใหเพ่ิมรายวิชาเลือกท่ีทันสมัย เชน Sale on online, E-commerce,                   
E-marketing, Online marketing, English for marketing 



 ๑๒ 

 
   ๒)  หนา ๑ ขอ ๓ วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร มีการเขียนซํ้าๆ             
ใหตัดคําวา “โดยเฉพาะความรูทางดานการตลาด.......” ควรบอกเลยวาครอบคลุมเนื้อหาอะไรบาง  และตัด ๒ 
บรรทัดสุดทาย คําวา “ท้ังนี้ยังมุงเนน.........”  ออก  โดยใหปรับเปน “หลักสูตรนี้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนานักศึกษา
เพ่ือรองรับการทํางานดานการตลาดในยุคท่ีเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
   ๓)  หนา ๒ ขอ ๘ เขียนซํ้าหลายขอ ขอ ๘.๑ เปลี่ยนเปนนักธุรกิจ  ขอ 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 ชื่อวิชาท่ีแกไข
ใหมจากเดิมแผนการตลาด  เปลี่ยนเปนการวางแผนการตลาด ปรับคําอธิบายท่ีไมถูกตอง  ควรใชคําอธิบาย
รายวิชาเดิม  
   ๘)  ไมไดปรับแกไขรายวิชากลยุทธการตลาด ควรมีแนวคิดวิธีการตลาดใหมๆ            
ในกลยุทธแทน 
   ๙)  หนา ๑๓๒, ๑๓๓ ผลการประเมินหลักสูตรควรเปนป ๒๕๕๔ 
   ๑๐)  หนา ๑๑๔ ผูทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารยนายสมจิตร  ลวนจําเริญ  ใหตัด
คําวา “นาย” ออก 
   ๑๑) หนา ๔๗, ๔๘ อาจารยประจําตองใสคุณวุฒิท้ังปริญญาตรี ปริญญาโท และ          
ปริญญาเอก   
   ๑๒) หนา ๔๗ อาจารยประจําลําดับท่ี ๑๐ ใหเปลี่ยนจากอาจารยเปน นาง/นางสาว 
   ๑๓) หนา ๙๖ ใหตรวจสอบรหัสวิชาท่ีซํ้ากัน  เชน AGE 112, 113 รหัสตรงกัน           
แตรายวิชาไมตรงกัน 
   ๑๔) วิชาการศึกษาท่ัวไปรหัสวิชาซํ้าซอน  ควรกําหนดรหัสวิชาใหม  รายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา  

 ๑๕) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ  และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข  โดยสงเอกสารท่ีปรับแกไขเรียบรอยแลวภายใน
วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๑๒ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ 
   คณะวิทยาการจัดการ เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรนิเทศ 
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
 



 ๑๓ 

 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙)  ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนท่ีเรียบรอยแลว   
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ชื่อหลักสูตรกับชื่อสาขาวิชาตรงกันควรปรับใหมหรือไม  
   ๒)  ควรปรับจํานวนหนวยกิตใหลดลง 
   ๓)  ควรปรับรายละเอียดชื่อรายวิชา  เนื้อหารายวิชา  และคําอธิบายรายวิชาใหมี
ความทันสมัยมากข้ึน 
   ๔)  ปรับจํานวนหนวยกิตท่ีเปนรายวิชาปฏิบัติ ๓-๐-๖ เชน MCA ๒๐๑, ๒๐๒, 
๒๐๓ และ ๒๐๔ 

 ๕)  ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ  และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข  โดยสงเอกสารท่ีปรับแกไขเรียบรอยแลวภายใน
วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๑๓ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนท่ีเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ควรปรบัจํานวนหนวยกิตใหนอยลง 
   ๒)  เสนอแนะใหหาจุดเดนของหลักสูตรนี้วาเนนรายละเอียดไปในดานใด เชน 
สาธารณสุขนักปฏิบัติ  การดูแลผูสูงอายุ   
   ๓)  เสนอแนะควรยุบรายวิชาบางรายวิชารวมกัน 
   ๔)  ขอสังเกตหนา ๘ คาใชจายตอหัวคอนขางต่ํา 

 ๕)  ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข โดยสงเอกสารท่ีปรับแกไข
เรียบรอยแลวภายในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 
 



 ๑๔ 

 
 ๕.๑๔ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนท่ีเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  หลักสูตรควรเนนการสอนโปรแกรมวัตถุใหมากข้ึน 
   ๒)  เสนอแนะใหจัดทําแผนหลักสูตรรวมกับผูประกอบการ 
   ๓)  เสนอใหทําหลักสูตรสามปครึ่ง 
   ๔)  ควรนํานักศึกษาไปเขารวมแขงขันในกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการสรางชื่อเสียงให
มหาวิทยาลัย 
   ๕)  หากเปนไปไดอาจารยผูสอนควรไปสอบ Cisco Lab เพ่ือเปนศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 

 ๖)  ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข โดยสงเอกสารท่ีปรับแกไข
เรียบรอยแลวภายในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๑๕ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนท่ีเรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ใหลดจํานวนหนวยกิตใหนอยลง 
  ๒)  ใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย 
  ๓)  เนนใหสอนทางสารสนเทศใหมากๆ ใหมีจุดเดนของหลักสูตร 

 ๔)  ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลม 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตรและ 
 



 ๑๕ 

 
เทคโนโลยี  และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข โดยสงเอกสารท่ีปรับแกไข
เรียบรอยแลวภายในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   หารือเรื่องหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
  กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา                        
ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรโดยผานกระบวนการตางๆ เรียบรอยแลว เสนอคณะกรรมการประจําคณะไป ๒ ครั้ง
แลวแตยังไมใหผาน  เนื่องจากอางวาสาขาไมปรับปรุงรายวิชาแกนกลางท่ีคณะกําหนด  คณบดีจึงใหชะลอการรับ
นักศึกษาไปกอน  จึงขอหารือสภาวิชาการพิจารณาใหขอเสนอแนะ   
  ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
  ๑)  ใหสํารวจวารายวิชาใดบางท่ีควรอยูตรงกลาง 
  ๒)  ในบริบทแลวจะตองเก่ียวกับผูสอนท่ีจะสอนรายวิชา 
  ๓)  สําหรับการวางแผนการเรยีน  และการเลือกผูสอนข้ึนอยูกับสาขาวิชา 
  มติท่ีประชุม  มอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนังสือหารือมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับประเด็นปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
 ๖.๒   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. และครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ปดประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น. 
 
 
 

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


	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

