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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๘ 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.วิชัย   แหวนเพชร 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. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ไปราชการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  
 ๔. นายอุดม   คุมภัย  รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๕. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  หัวหนางานสงเสริมวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 
 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   - 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ง ท่ี ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ท่ี  ๗ มกราคม ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑) ขออนุมัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน  นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
   ๒) แจงผลการหารือกรณีนักศึกษามีผลการเรียน F ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน   
   ๓) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
ไปยังคณะวิทยาการจัดการ  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
   ๔) แจงเรื่องการปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร (ประชุมวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
   ๕) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๖) แจงผลการพิจารณา มคอ .๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๗) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๘) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙) 
   ๙) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙) 
 
 
 



 ๓ 

 
  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้  
  ๑)  ขณะนี้มีหลักสูตรท่ีผานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  เพ่ือรอเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยจํานวนมาก  จึงขอใหรองอธิการบดีวิชาการขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยใหมีวาระพิจารณาเฉพาะ
หลักสูตร  เพ่ือเปดรับนักศึกษาไดทันภายในเวลาท่ีกําหนด 
  ๒)  รองอธิการบดีวิชาการ แจงวา  หลักสูตรครบรอบปรับปรุงในป ๒๕๕๘ ระดับ
ปริญญาตรี  จํานวน ๒๒ หลักสูตร ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการแลวจํานวน  ๒๐ หลักสูตร เหลือจํานวน ๒ 
หลักสูตร  จะตองเสนอสภาวิชาการพิจารณาภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  สวนระดับปริญญาโท จํานวน               
๗ หลักสูตร ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยแลวจํานวน ๓ หลักสูตร สวนท่ีเหลือจะตอง
ดําเนินการเสนอสภาวิชาการภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
  ๒)  บัณฑิตวิทยาลัยควรกําหนดเวลาประชุมใหสอดคลองกับการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๒)  

  งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน             
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘               
(ครั้งท่ี ๒) โดยจําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๖ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๓ คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน 
๙๙ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการประจาํคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอย
แลว ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙  ดังนี้ 
    สาขาวิชาการศึกษา 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๕ คน 
    ปริญญาโท จํานวน   ๒ คน 
 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน ๑๒ คน 
 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน ๑๔ คน 
 

    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาตรี จํานวน ๔๓ คน 
 
 



 ๔ 

 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๖ คน 
    ปริญญาโท จํานวน   ๑ คน 
 

    สาขาวิชาการบัญชี 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๓ คน 
 

    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๒ คน 
 

    สาขาวิชาเทคโนโลยี 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๕ คน 
 

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๕ คน 
    สาขาวิชานิเทศศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน    ๑ คน 

 

  มติท่ีประชุม 
  ๑)  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๙๙ คน   
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 

 
 ๕.๒ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี 
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดแก   
     -   สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย   จํานวน    ๓   คน 
                      รวมจํานวน   ๓ คน 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๓ คน ท้ังนี้ตองระบุประสบการณ  และความ
เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของ รายท่ี ๑ และ รายท่ี ๒ กอนเสนอตออธิการบดีพิจารณาแตงตั้งตอไป   
 
 ๕.๓ การปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตออาจารยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
ท่ีประชุมพิจารณาการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ มติท่ีประชุม  เห็นชอบ
การปรับแผนพัฒนาดานการศึกษาตอสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คือในป ๒๕๕๙ ไมมีแผนการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก   



 ๕ 

 
  เนื่องจากขอมูลคลาดเคลื่อน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงขอปรับแผนความ
ตองการศึกษาตอสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ในป ๒๕๕๙ มีอาจารยตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก             
จํานวน ๑ คน   
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขอปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตออาจารย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ในป ๒๕๕๙ มีอาจารยตองการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก  จํานวน ๑ คน  และใหแจงไปยังหนวยงานบริหารงานบุคคลเพ่ือดําเนินการตอไป 
 
 ๕.๔ ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (สมอ.๐๘) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 
          -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก นางสาวแววดาว  พิมพพันธด ี 
คุณวุฒิ วท.ม. (สุขศึกษา)  (เนื่องจากลาศึกษาตอ) เปน นายอนุสรณ  อุดปลอง  ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)  
และคุณวฒุิ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรงุแกไขอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (สมอ.๐๘) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรตอไป 
 
 ๕.๕ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  เนื่องจากสาขาวิชาสง มคอ.๒ ไมทัน ขอถอนวาระนี้ออก 
   
 ๕.๖ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙                 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  อาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๔ – ๕ ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา

ควรระบุแผนในการศึกษาตอของอาจารยใหชัดเจน 
 ๒) ทบทวนการใชขอความในรายวิชาบังคับ 
 ๓) ทบทวนการกระจายความรับผิดชอบในวิชาเอกมีความรับผิดชอบหลักมาก

เกินไป เพราะจะมีผลตอการประเมิน รวมท้ังความรับผิดชอบหลักในรายวิชาของป ๓ ป ๔ ควรเขมขนกวาป ๑             
ป ๒ 



 ๖ 

 
 ๔) ขอมูลการประเมินผูใชบัณฑิตมีเพียง ๓ คน  มีจํานวนนอยเกินไป  ควรใชขอมูล
เชิงคุณภาพประกอบ เชน การสัมภาษณผูใชบัณฑิต เปนตน 

๕) หนา ๖ การระบุรอบในการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป  
๖) คําอธิบายรายวิชา ตัดคําวา “ศึกษา” ออก 
๗) หนา ๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ควรอางอิงฉบับท่ี ๑๒ รวมท้ังการ

อางอิงถึงการเขาสูประชาคมอาเซียนใหชัดเจน 
๘) สถานการณการพัฒนาหลักสูตร ควรใหสอดคลองกันและเฉพาะเจาะจงสู

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและสาขาวิชา 
๙) หนา ๔๑ วิชาภาษาญี่ปุนเพ่ืองานอุตสาหกรรม  ควรเพ่ิมเติมสาระในคําอธิบาย

รายวิชา  ดานคุณธรรมจรยิธรรม  รวมท้ังปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาอ่ืนท่ีสั้นเกินไป 
๑๐) พิจารณาทบทวนงบประมาณรายรับ-รายจายใหสมดุลกัน 
๑๑) หนา ๑๙ ควรเพ่ิมทางเลือกใหนักศึกษาฝกงานเปน ๒ กลุมคือ กลุมฝก

ประสบการณวิชาชีพ  และกลุมสหกิจศึกษา  และปรับหนวยกิตกลุมวิชาเตรียมฝกและฝกประสบการณ               
ใหสอดคลองกัน 

๑๒) ควรเขียนรายวิชาเอกเปนภาษาญี่ปุน 
๑๓) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ ใหจับคู                

รายหัวขอ และรายวิชา โดยระบุเหตุผลในหมายเหตุใหชัดเจน 
๑๔) หนา ๑๐๗ การปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการแตละชุดควร

ระบุวิธีการ และหนาเอกสารตามเลมหลักสูตร 
๑๕) หนา ๙ ป ๒๕๕๙ ไมรับนักศึกษา  ตัดจํานวนนักศึกษาออก 
๑๖) ขอใหทางวิชาการชวยเรงดําเนินการในเรื่องอาจารยประจําหลักสูตร 
๑๗) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒ 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตอไป 
 
 ๕.๗ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผาน
ความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ท้ังนี้ไดแกไข
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว 
 
 
 



 ๗ 

 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑)  หนา ๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ลําดับท่ี ๑ – ๓  ท่ีมีคุณวุฒิตรง  ใหเรียง
อาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรงข้ึนกอน 

๒) หนา ๒๘ เปนตนไป ใหทบทวนการเขียนชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ             
ใหสอดคลองกัน 

๓) พิจารณาการใชคําในชื่อวิชา Administrator และ Management  ควรใช              
คําใดคําหนึ่งใหคงท่ี 

๔) หนา ๓๗ HPU ๔๐๔ ใหตรวจสอบการพิมพใหถูกตอง 
๕) หนา ๓๘ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษของวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และวิชา

ฝกประสบการณวิชาชีพ  ควรใชเหมือนกันท้ังมหาวิทยาลัย  จะเปน  Profession  หรือ  Field Experience 
๖) หนา ๓๙ เลขบัตรประชาชนใหใสเฉพาะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๗) หนา ๒ ในป ๒๕๓๖ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษาใหใชสถาบันราชภัฏ 
๘) หนา ๔๑ มาตรฐานการเรียนรูไมตรงกันสลับกัน 
๙) หนา ๓๘ ควรระบุเกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยใหใชเกณฑ ๒๕๔๘  
๑๐) หนา ๓๙ ตารางอาจารยประจําท่ีมีขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรแลวไมตอง

นํามาใสซํ้า 
๑๑) ขอสังเกตหนา ๔๐ ไมมีอาจารยพิเศษ 
๑๒) ตรวจสอบจํานวนขอของผลการเรียนรูไมเทากับจํานวนขอในตารางผังกระจาย

ความรับผิดชอบ   
๑๓) หนา ๕ วัตถุประสงคควรสอดคลองกัน  และใหเพ่ิมเรื่องการประเมินผล  และ

ใหเพ่ิมในหนา ๕๘ 
๑๔) ทบทวนจํานวนขอของตัวบงชี้ KPI  ตามเกณฑ สกอ. ๑๒ ขอ 
๑๕) หนา ๖๖ การประเมินผลควรสอดคลองกับ KPI 
๑๖) หนา ๒ อาจารยนพพร  ขุนคา  เปนลําดับสุดทาย 
๑๗) หนา ๔ ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  ใหเพ่ิมวา “ตรงกับปรัชญา

ทองถ่ินและเศรษฐกิจพอเพียง” 
๑๘) คําอธิบายรายวิชา  ใหมองวาหลักสูตรไปทางใดใหเขียนคําอธิบายรายวิชาไป

ในทางนั้น 
๑๙) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ ใหจับคู                   

รายหัวขอ และรายวิชา โดยระบุเหตุผลในชองหมายเหตุใหครบถวน 
๒๐) หนา ๑๐๐  ควรระบุตําแหนงทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิใหครบถวน 
๒๑) จํานวนหนวยกิตคอนขางมาก ควรปรับลดหนวยกิต 
๒๒) หนา ๑๘ ตามโครงสรางของ สกอ. ควรเพ่ิมทางเลือกใหนักศึกษาฝกงานเปน 

๒ กลุมคือ กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ  และกลุมฝกสหกิจศึกษา  และปรับหนวยกิตกลุมวิชาเตรียมฝกและ                
ฝกประสบการณใหสอดคลองกัน   

๒๓) หนา ๒ ขอ ๖ เพ่ิมการปรับปรุงจากหลักสูตร ๒๕๕๔ 
๒๔) หนา ๓๘ ขอ ๒.๑ การระบุเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหใสเกณฑป ๒๕๔๘ 
๒๕) แสดงคุณวุฒิของอาจารยทุกคุณวุฒิ  ตั้งแต  ปริญญาเอก – โท – ตรี 



 ๘ 

 
๒๖) ใสอาจารยประจําสาขาวิชา  ในการวิพากษหลักสูตร แทนอาจารยประจํา

หลักสูตร 
๒๗) เพ่ิมขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
๒๘) หนา ๑๕ – ๑๖ ปรับกลุมวิชาแกนไปรวมกับกลุมวิชาบังคับ 
๒๙) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร               
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตอไป 
 
 ๕.๘ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว   
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  สกอ. ประกาศ มคอ.๑  สาขาวิชา
วิศวกรรมแลว  ซ่ึงมีสภาวิชาชีพดูแล  ดังนั้นหากคณะตองการพัฒนาสาขานี้ใหเปนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                     
ก็สามารถพัฒนาไดเนื่องจากศักยภาพดานอาจารยมีคุณวุฒิท่ีพรอม  ตองศึกษาองคประกอบอ่ืนๆ คือ มาตรฐาน
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ท้ังนี้อาจจะตองใชงบประมาณไมต่ํากวา ๑๐ – ๑๕ 
ลานบาท  หรือการปรับปรุงหลักสูตรอาจปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือหากเปนวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) ตองศึกษาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยดีวย 

๒)  เสนอใหเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลยานยนต             
เพ่ือหลีกเลี่ยงสภาวิชาชีพ 

๓)  การปรับปรุงหลักสูตรสามารถเปลี่ยนชื่อหลักสูตร  และเปลี่ยนชื่อปริญญาได 
๔) ทุกสาขาวิชาในคณะเดียวกัน  ชื่อรายวิชาควรเปนรหัสเดียวกัน 
๕) ตรวจสอบโครงสราง  และคําอธิบายรายวิชาใหตรงกัน 
๖) เรียงลําดับรายวิชาใหสอดคลองกันตามโครงสราง คําอธิบายรายวิชา และ                 

ผังกระจายความรับผิดชอบ  
๗) เพ่ิมความรับผิดชอบหลักใหมีคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน 
๘) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒ 
๙) มอบรองอธิการบดีวิชาการหารือกับคณะเทคโนโลยีเพ่ือทบทวนการปรับปรุง

หลักสูตร 
 
 



 ๙ 

 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และมอบผู พัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตอไป  และมอบหมายให                   
รองศาสตราจารย ดร.วชิัย  แหวนเพชร  และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  มงคล  ชวยในการใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๕.๙ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑)  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  สกอ. ประกาศ มคอ.๑  สาขาวิชาวิศวกรรมแลวซ่ึงมี
สภาวิชาชีพดูแล  ดังนั้นหากคณะตองการพัฒนาสาขานี้ใหเปนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ก็สามารถพัฒนาได
เนื่องจากศักยภาพดานอาจารยมีคุณวุฒิท่ีพรอม  ตองศึกษาองคประกอบอ่ืนๆ คือ มาตรฐานคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ท้ังนี้อาจจะตองใชงบประมาณไมต่ํากวา ๑๐ – ๑๕ ลานบาท  หรือการ
ปรับปรุงหลักสูตรอาจปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือหากเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ตอง
ศึกษาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย 

๒)  เสนอใหเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา เพ่ือหลีกเลี่ยง           
สภาวิชาชีพ 

๓)  เสนอใหผลิตบัณฑิตใหเปนนักเทคโนโลยี  และหากสาขามีความพรอม                    
ก็สามารถปรบัปรุงเปนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตอไป 

๔) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒ 
๕) มอบรองอธิการบดีวิชาการหารือกับคณะเทคโนโลยีเพ่ือทบทวนการปรับปรุง

หลักสูตร 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตอไป และมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร.วิชัย               
แหวนเพชร  และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  มงคล  ชวยในการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 
 ๕.๑๐ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๕๙ ) ท้ังนี้ ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) หนา ๑๘ ตรวจสอบการใชชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ กับชื่อวิชาภาษาไทย               
ใหสอดคลองกัน 

๒) หนวยกิตในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ไมตองเขียนเปนทฤษฎีหรือปฏิบัติ
ควรใชในแนวเดียวกัน ๑(๙๐) หรือ  ๕(๔๕๐)  ฝกงาน ๖(๕๔๐) 

๓) ขอความท่ีใชในวิชาเลือกเสรี  ควรใชขอความใหเปนแนวทางเดียวกัน 
๔) ตามขอมูลจํานวนนักศึกษายอนหลัง  มีนักศึกษาคอนขางนอย  ควรทบทวน

แผนการรับนักศึกษา  และวางแผนการประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหสอดคลองกับอัตราสวน
นักศึกษาตออาจารย 

๕) ขอสังเกตงบประมาณรายจายมากกวารายรับ 
๖) หนา ๓๕ ชื่อวิชาสัมมนาการออกแบบ  ขอความขาดหายไป 
๗) รายวิชา IID๓๐๖  การปฏิบัติการโรงงาน  ทบทวนคําอธิบายใหสอดคลองและ

สื่อความหมายตามชื่อรายวิชา  IID๓๐๙ การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือการหีบหอ  ใชคํามากเกินไป 
๘) หนา ๙๘ แกไขการพิมพรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ  เรียงใหถูกตอง 
๙) ตรวจสอบรายวิชาตามโครงสรางใหตรงกันท้ัง คําอธิบายรายวิชา  ผังกระจาย

ความรับผิดชอบ  และรายวิชาท่ีปรากฏในตารางเปรียบเทียบในภาคผนวก 
๑๐) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการตามเลมหลักสูตร 

มคอ.๒ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และมอบผู พัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตอไป  และมอบหมายให                  
รองศาสตราจารย ดร.วชิัย  แหวนเพชร  และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  มงคล  ชวยในการใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๕.๑๑ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความเห็นชอบ
จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙   



 ๑๑ 

 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) พิจารณาการปรับปรุงชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ใหเปนหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒) กรณีมี ๓ กลุมวิชาท่ีเปนศาสตรท่ีแตกตางอยางชัดเจนตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตรตามศาสตรกลุมวิชา/แขนงละ ๓ คน 

๓) รวมกลุมวิชาเอก  และรายวิชาท่ีจําเปนใสไวในกลุมวิชาเลือก 

๔) หนา ๔๐ คําอธิบายรายวิชาตางๆ ควรใหมีความแตกตางกันออกไป 

๕) หนา ๑๗ จํานวนหนวยกิต  ใหน้ําหนักแตกตางกันมาก 

๖) การใชชื่อวิชาเดียวกัน  คําอธิบายรายวิชาเหมือนกัน  รหัสวิชาควรตอง
เหมือนกัน  โดยจะใหเปนรายวิชาของสาขาใดท่ีพัฒนามากอนหรือเปนเจาของศาสตรของวิชานั้น 

๗) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการตามเลมหลักสูตร 
มคอ.๒ 

๘) มอบรองอธิการบดีวิชาการในการหารือกับคณะเทคโนโลยีเพ่ือทบทวนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และมอบผู พัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตอไป  และมอบหมายให                  
รองศาสตราจารย ดร.วชิัย  แหวนเพชร  และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  มงคล  ชวยในการใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๕.๑๒ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุง  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑)  ใหใสรายวิชาแกนทางดานวิศวกรรม เชน คณิตศาสตร กลศาสตร เคมี พลังงาน  
เปนตน 

๒)  พิจารณากลุมวิชาเลือก  หมวด ๔ ท่ีแยกไว ๓ กลุม คือกลุมวิชาการ  กลุมวิชา
บังคับ  และกลุมวิชาเลือก  ควรบูรณาการเขาดวยกันโดยตัดคําวากลุมออก 



 ๑๒ 

 
๓) ควรมีทางเลือกสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพไว  หากคุณสมบัติของ

นักศึกษาบางคนท่ีไมสามารถเขาสูระบบสหกิจศึกษาได 
๔) ทบทวนจํานวนหนวยกิตวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
๕) หนา ๖๗  ตรวจสอบชื่อรายวชิาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
๖) หนา  ๒๔  จํานวนหองปฏิบัตกิารควรใสตามขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
๗) ตารางขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร ควรปรับใหเปนแนวตั้งเพ่ือสะดวกตอ           

การอาน   
๘) หนา  ๗๑, ๗๒ ตรวจสอบชื่อรายวิชาท่ีเปนคําซอน 
๙) คําอธิบายรายวิชา ควรตัดคําวา “ศึกษา” ออก 
๑๐) ถาไมมีรายวิชาเรียนกอน – หลัง ใหตัดออก 
๑๑) ทบทวนการจัดรูปแบบเลมหลักสูตรตลอดท้ังเลมหลักสูตร  รูปแบบการพิมพ

รหัสวิชา และรายชื่อวิชา 
๑๒) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และมอบผู พัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ตอไป 
 
 ๕.๑๓ พิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา
วิชาสหวิทยาการเพ่ือการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยมี
ขอสังเกตวาอาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๕ มีคุณวุฒิท่ีไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน  จึงไมเปนไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอเอกสารการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ดังนี้ 
          -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก นางผองศรี  มาสขาว  คุณวุฒิ            
Ph.D. (Education)  (เนื่องจากมีคุณวุฒิท่ีไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน) เปน นายเปรื่อง  กิจรัตนภร  
Ph.D. (Industrial Education and Design) 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) จากนาง          
ผองศรี  มาสขาว  เปน  นายเปรื่อง  กิจรัตนภร  และเปลี่ยนลําดับอาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๑ เปนนาย
ชัชวาล  มงคล  ลําดับท่ี ๒ นายเปรื่อง  กิจรัตนภร  สวนลําดับอ่ืนใสตามเดิม  และเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรตอไป 
 
 



 ๑๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   หารือการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษาโดยผานกระบวนการตางๆ เรียบรอยแลว และเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ           
เพ่ือพิจารณา ๒ ครั้ง แตยังไมผาน เนื่องจากคณะแจงวา สาขาไมปรับปรุงรายวิชาแกนรวมท่ีคณะกําหนด  และ
อาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  จึงขอหารือสภาวิชาการ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ผูพัฒนาหลักสูตรควรชี้แจงถึงสาเหตุท่ีไมสามารถปรับแกไขในประเด็น                    
ท่ีคณะกรรมการประจําคณะเสนอแนะ 

๒) ใหยึดหลักการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและความสมานฉันฑ  โดย
อธิการบดีเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจ 
  มติท่ีประชุม  มอบกรรมการประจําหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ                   
ไปพิจารณา  เพ่ือใหหลักสูตรสามารถดําเนินการตอไปได 
 
 ๖.๒   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้ง ท่ี ๓/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๙ กุมภาพันธ พ.ศ . ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก               
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 

ปดประชุมเวลา ๑๓.๒๐ 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

