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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    ทําหนาท่ีประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ 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              ไปราชการ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       ไปราชการ  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  
 ๔. นายอุดม   คุมภัย  รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๕. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  หัวหนางานสงเสริมวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๕  น. 
 
 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   เลขานุการเรียนท่ีประชุมวา  เนื่องจากอธิการบดีติดประชุมท่ีประชุมอธิการบดีท่ัวประเทศ  
จึงเรียนเชิญ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา  ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมแทน 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ง ท่ี ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙  
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑) เสนอขออนุมัติปริญญานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี 
๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๙๙ คน ตอสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙  
   ๒) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
   ๓) แจงเรื่องการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปยงัหนวยงานบริหารงานบุคคล  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   ๔) แจงผลการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (สมอ.๐๘) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
   ๕) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
   ๖) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา          
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
   ๗) แจงผลการพิจารณา มคอ .๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
   ๘) แจงผลการพิจารณา มคอ .๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
   ๙) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวนัท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
 



 ๓ 

 
 
   ๑๐) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
   ๑๑) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
   ๑๒) แจงผลการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา
วิชาสหวิทยาการเพ่ือการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
   ๑๓) แจงผลการหารือการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ไปยังกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปพิจารณา   
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” 
  จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙                
ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรหลายประเด็น และเพ่ือใหการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จึงไดจัดโครงการประชุม            
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  โดยเชิญ  
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  แหวนเพชร  ผูทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการและเปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณมาให
คําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือวันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ หองประชุม
ทองเจาพัฒน  ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  ท่ีประชุมรับทราบ     
 
 ๔.๒ คํา ส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ท่ี  ๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ในคราวประชุมครั้งท่ี                  
๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติใหทุกหลักสูตรเขียนคําอธิบายรายวิชาท้ังภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ  ใหครบถวนสมบูรณกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  การ
ปรับปรุงหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง ทันตามกําหนดเวลา  จึงได
ดําเนินการจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรท่ี ๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 



 ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําภาคเรียนท่ี               
๒/๒๕๕๘  
  บัณฑิตวิทยาลัย  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือ           
วันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดแก   
     -   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
           จํานวน        ๒    คน 
   -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
           จํานวน        ๑    คน 
   -   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
          จํานวน        ๓    คน 
                      รวมจํานวน        ๖   คน 

 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑)  ควรตรวจสอบคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษาจากในประเทศและตางประเทศให
ถูกตอง 
  ๒)  เพ่ิมขอมูลผลงานวิชาการ/วิจัย ในตารางดวย 
  ๓)  บัณฑิตวิทยาลัยควรทําเปนระบบ Checklist เพ่ือตรวจสอบขอมูลไดเร็วข้ึน 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘  จํานวน  ๖  คน  และมอบบัณฑิตวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ                     
ไปดําเนินการตอไป 
 
 ๕.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุม    
มีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบรอยแลว 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  เนื้อหารายวิชากวางเกินไป  ควรมีจุดเนนเฉพาะทาง   

 ๒)  ควรจัดเรียงกลุมวิชา (Reading, Writing ect.)  
 ๓)  จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรมีตามเกณฑกําหนด คือ จํานวน ๕ คน 
 
 



 ๕ 

 
 ๔)  ปรับโครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวย วิชาบังคับ  กลุมวิชาเลือกมีใหครบ  ๔๒ 
หนวยกิต  กลุมฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จํานวน ๗ หนวยกิต  ใหแยกเปนเตรียมฝกประสบการณ  
และฝกประสบการณ 
 ๕)  เขียนคําอธิบายรายวิชาไทยศึกษาใหชัดเจน 

๖) หนา ๓  ตัดเครื่องหมาย *  ออก  เนื่องจากแสดงท่ีตารางไวแลววาเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๗) หนา ๔๖ ภาษาอังกฤษของวิชาการฝกงาน  ควรใชเหมือนกันท้ังมหาวิทยาลัย 
๘) ตารางหนา ๔๘ ใสคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรใหตรงชอง 
๙) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร หนา ๙๐ ชองหลักสูตรป ๒๕๕๙ หากใชคงเดิม          

ไมตองพิมพในตาราง  กําหนดการเปดภาคเรียนใหเปลี่ยนไปตามปของอาเซียน 
๑๐) ตรวจสอบรหัสเดิม HEN รหัสใหม HEG แตตัวเลขเหมือนเดิม  ชื่อวิชา

เหมือนเดิม   
๑๑) รูปแบบการเขียนผลงานวิชาการ หนา ๑๒๐  ประสบการณ  ใหแสดงจํานวนป  

ผลงานวิจัยเขียนตามแบบบรรณานุกรม 
๑๒) หนา ๑๑  โครงสรางหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  ตองมีกลุม              

ฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา  
๑๓) ไมควรเรียนอาน พูด อยางเดียว  ควรเรียนทางออนไลนดวยเพ่ือฝกเทคนิค

ผสมผสานกัน 
๑๔) ควรลดจํานวนหนวยกิต 
๑๕) หนา ๒๒ ใหทบทวนเรื่องการฝกงาน  หรือสามารถเรียนทดแทนกันได   
๑๖) รายละเอียดของวิชา HAG ๙๒๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว  และHAG 

๙๒๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาไมสอดคลองกันควรเขียนใหชัดเจน 
๑๗) รหัสวิชาในโครงสรางไมตรงกัน 
๑๘) ตารางกระจายความรับผิดชอบ  บางวิชาไมมีความรับผิดชอบรอง  ใหปรับ 

แกไขเพ่ิมเติม 
๑๙) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ ใหจับคู                

รายหัวขอ และรายวิชา โดยระบุเหตุผลในหมายเหตุใหชัดเจน 
๒๐) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒ 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 
ตอไป 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
 ๕.๓ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการจัดการ 
   คณะวิทยาการจัดการ เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  หลักสูตรปรับปรุงควรใชในป ๒๕๕๙  
   ๒)  หนา ๑๓  ใหทบทวนชื่อรายวิชาท่ีนําเสนอกับเอกสารไมตรงกัน 
   ๓)  ชื่อรายวิชาไมคอยตรงเกณฑการบริหารธุรกิจ  วิชาเอกบังคับสลับไปอยูในวิชา
เลือก  และบางรายวิชาควรอยูในเอกบังคับ  เชน  วิชาการจัดการโครงการ  ควรอยูในวิชาเอกบังคับ   
   ๔ )   วิชาการจัดการเ พ่ือเปนผูประกอบการ  ควรเปลี่ยนเปน  การเปน
ผูประกอบการ 
   ๕)  ชื่อภาษาอังกฤษของวิชาการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการจัดการไมถูกตอง 
   ๖)  กลุมวิชาเอกเลือกไมคอยสอดคลองเรื่องการจัดการ  เชน  วิชาการวิเคราะห
ปญหาและการตัดสินใจ 
   ๗)  ใหทบทวนชื่อรายวิชาท่ีไมไดปรับปรุงจะทําใหหลักสูตรขาดความทันสมัย  
จุดเดนท่ีควรจะมี  เชน  วิชาธุรกิจสีเขียว  วิชาการจัดการเพ่ือความยั่งยืน 
   ๘)  มคอ.๒ ไมครบถวนสมบูรณ เชน ภาคผนวกขาดรายละเอียดสําคัญๆ ขาดการ
เปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรเดิม – ใหม  
   ๙)  ภาคผนวกท่ี ๓  ผลงานทางวิชาการ  วิธีการเขียนยังไมถูกตอง  ตองเขียนเปน
รูปแบบบรรณานุกรม  ผลงานวิจัยตองมีการตีพิมพเผยแพร 
   ๑๐) จํานวนหนวยกิตมากเกินไป  ไมควรเกิน ๑๓๐ หนวยกิต 
   ๑๑) ใหเพ่ิมรายวิชาในกลุมวิชาเลือกเพ่ือใหนักศึกษาเรียนลึกลง  เชน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  การคาชายแดน 
   ๑๒) คําอธิบายรายวิชาการจัดการคุณภาพ  การจัดการเชิงกลยุทธ  ควรเขียนเปน 
Concept การสอนกลยุทธตองทํา SWOT 
   ๑๓) การวิจัยทางธุรกิจไมมีในโครงสราง  แตมีในคําอธิบายรายวิชา 
   ๑๔) ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชา  เชน  วิชาการจัดการสํานักงาน   
   ๑๕) หนา ๑๕ และ ๓๓ ใชวิชาเตรียมฝกประสบการณ ๒ หนวยกิต ใหใช              
หนวยกิตละ ๔๕ ชั่วโมง (๙๐)  เตรียมฝกประสบการณ ๑ หนวยกิต  ฝกประสบการณ  ๕ หนวยกิต  สหกิจศึกษา  
๖  หนวยกิต  ควรปรับแกไขหนา ๓๓ ใหถูกตอง  
   ๑๖) หนา ๒๕ วิชา ๙๒๗ การพิมพภาษาไทยไมชัดเจน  คําอธิบายเปนภาษาไทย  
และตองเปนภาษาอังกฤษดวย 
   ๑๗) หนา ๒๖ วิชา ๒๐๑ แกไขใหเปนตัวพิมพใหญ 
   ๑๘) หนา ๒๙ วิชาวิจัยทางธุรกิจ  และวิชาจิตวิทยาการจัดการ  ชื่อวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไมตรงกัน 



 ๗ 

 
   ๑๙) หนา ๓๓ สหกิจศึกษาไมตองมี – ใหพิมพตอกัน 
   ๒๐) หนา ๓๔ เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ใสเฉพาะ ๔ หลักสุดทาย  
   ๒๑) หนา ๓๔ ชองวิชาเอกใหตัดวงเล็บออก 
   ๒๒) หนา ๑๓ กลุมวิชาแกนบังคับทางบริหารธุรกิจ  จะตองมีวิชาบังคับใหครบ
ทางดานบริหารธุรกิจ  อยางนอย ๔ ดาน คือ ดานทรัพยากรมนุษย  ดานการเงิน  ดานการผลิตและดําเนินการ  
และดานการตลาด  ตองมีเครื่องมือทางคณิตศาสตร  สถิติ  วิเคราะหเชิงปริมาณ  เศรษฐศาสตร  สวนวิเคราะห 
เชิงปริมาณกับสถิติควรแยกเปน ๒ วิชา ภาษาอังกฤษควรอยูในวิชาเอกเลือก  แกนการพัฒนาไมคอยชัดเจน             
สวนใหญวิชาเอกบังคับกระจายไปอยูในวิชาเอกเลือก  ควรทบทวนเพ่ิมเติมใหเปนไปตามเกณฑ 
   ๒๓) หนา ๑๔ MMG๓๐๒  การวิจัยพัฒนาเพ่ือการจัดการ ชื่อไมตรงกัน ควรปรับ
ใหตรงกัน 
   ๒๔) หนา ๕๑ ควรทบทวนตารางแสดงความรับผิดชอบซ่ึงไมมีความรูหลัก   
   ๒๕) หนา ๖๑ หลักสูตร ๔ ป ใหตัดปท่ี ๕ ออก 
   ๒๖) ชื่อวิชาการจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอรไมคอยทันสมัย 
   ๒๗) หนา ๓๙ ปรับตารางแสดงผลการเรียนรูในแตละดาน  และหนา ๔๙                     
ไมตรงกันในแตละประเด็น 
   ๒๘) หนา ๗ งบประมาณปรับเปนเริ่มป ๒๕๕๙ 

                              ๒๙) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ ใหจับคู                
รายหัวขอ และรายวิชา โดยระบุเหตุผลในหมายเหตุใหชัดเจน 

 ๓๐) หนา ๑๐๐ ใหระบุรายวิชาท่ีปรับปรุง 
 ๓๑) รูปแบบการพิมพในแตละหมวดเม่ือจบแลวใหข้ึนหนาใหม 
 ๓๒) ตรวจสอบรายวิชา  รหัสวิชา  แผน  และคําอธิบายรายวิชาท่ีไมตรงกัน 

๓๓) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการจัดการ และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๔ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
   บัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว   
 
 
 



 ๘ 

 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) หนา ๓  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  รายท่ี ๑ มีเลข ๑ แตรายอ่ืนไมมีเลข 
๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ๒ ราย ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท  ซ่ึงตามเกณฑตอง

มีตําแหนงทางวิชาการ 
๓) ภาคผนวกเปนตัวอักษร  ใหแกไขเปนตัวเลขเพ่ือใหเปนรูปแบบเดียวกัน 
๔) แบบประวัติอาจารยประจําหลักสูตรไมตองแสดงรายละเอียดการเปนท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ  ใหแสดงผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย  อางอิงตามเชิงอรรถ  บรรณานุกรมใหถูกตอง 
๕)  หนา ๘๕ ผลงานวิจัยยังไมเปนไปตามเกณฑ  ควรปรับวิธีการเขียนผลงานวิจัย

ใชยอนหลังไมเกิน ๕ ป  อาจารยอีกหลายทานยังขาดผลงานวิชาการและงานวิจัย 
๖)  คําอธิบายรายวิชาตองมีภาษาอังกฤษดวย 
๗)  หนา ๑๘ คําอธิบายรายวิชาการฝกปฏิบัติการจัดการสุขภาพ  ไมตองมีคําวา 

“ศึกษา” 
๘) หนา ๒๐ การสอบประมวลความรู  ไมตองกําหนดรหัส  หนวยกิต 
๙) ปรับแกไขคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง 
๑๐) หนา ๖๙ เพ่ิมรายละเอียดการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

๒๕๕๙  ใหจับคูรายหัวขอ และรายวิชา โดยระบุเหตุผลในหมายเหตุใหชัดเจน 
 ๑๑) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๕ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
   บัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมี
มติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) หนา ๑๐  แผนการรับนักศึกษา ขอ ๒.๕ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาป ๒๕๖๐ 
๒) หนา ๑๓  ทบทวนหมวดวิชาแกน ๗๑๔ ควรเปน HR มากกวา 
๓) ทบทวนรายวิชาแกนเนื่องจากไมมีเครื่องมือการจัดการธุรกิจ 
๔) รายวิชาการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ  ไมควรนํามารวมเปนวิชาเดียว 

 
 
 



 ๙ 

 
๕)  กลุมวิชาเฉพาะ  ศึกษาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต มีวิชามาก ชื่อวิชาซํ้าซอนกับ

ระดับปริญญาตรี  ซ่ึงไมเห็นความแตกตางระหวางปริญญาตรี – ปริญญาโท  ควรมีวิชาเลือกเพ่ือใหนักศึกษาท่ี              
สนใจดานใดดานหนึ่งเลือกเรียน 

๖)  หนา ๘๐ การเขียนรายละเอียด ชื่อ – สกุล ตําแหนงอาจารย  ผลงานวิจัยเขียน
ไมถูกตอง  ตองเขียนรูปแบบเชิงอรรถ  แบบบรรณานุกรม 

๗) ผลงานดุษฎีนิพนธของอาจารยประจําหลักสูตรไมนับเปนผลงานวิจัย  
๘) หนา ๘๙  หลักสตูรปรับปรุงควรเปนป ๒๕๕๙ 
๙) วิชาการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับนักบริหาร  ไมควรใหเหมือนรายวิชาระดับ

ปริญญาตรี 
๑๐) หนา ๑๔ จุดเดนของ MBA คืออะไร  ท่ีแตกตางจากระดับปริญญาตรี  เชน  

MBA คาปลีก,  MBA การคาชายแดน 
๑๑) วิชา ๗๑๘ การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับนักบริหาร  ไมเปนเชิงลึก  ควรใสเปน

สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ  หรือใชคําวาข้ันสูง 
๑๒)  ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาการจัดการคุณภาพใหชัดเจน 
๑๓) รายวิชาเลือกมีมาก  วิชาใดท่ีนักศึกษาไมเลือกเลยใหเอาออก  เหลือไวเพียง  

๘ วิชา 
๑๔) หนา ๑๕  หัวขอไมควรใชชื่อใหม  ปรับใหเปน  วิทยานิพนธ/คนควาอิสระ 

เหมือนหลักสูตรอ่ืน 
๑๕)  การสอบประมวลความรูอยูในขอบังคับอยูแลว  ไมตองระบุเปนวิชา 
๑๖)  ใหเปลี่ยนชื่อรายวิชาเปน  วิจัยทางธุรกิจชั้นสูง 
๑๗)  เขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑๘)  วิชา ๗๒๘ ใชคําวา “การบริหาร”  ขณะท่ีวิชาอ่ืนใชคําวา “การจัดการ”             

ใหใชคําใหสมํ่าเสมอเหมือนกัน 
๑๙)  หนา ๑๔ ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทย – อังกฤษไมตรงกัน 
๒๐)  ตรวจสอบแผนการเรียน  คําอธิบายรายวิชา  ใสภาษาอังกฤษดวย 
๒๑) หนา ๗๗ เปรียบเทียบตองระบุประเด็นหนวยกิต  โครงสราง เปรียบเทียบการ

ปรับปรุงป ๒๕๕๔ และ ป ๒๕๕๙ เหตุผลท่ีปรับปรุง 
๒๒)  หนา ๙ ใหปรับวันเวลาท่ีเปดการเรียนการสอน 
๒๓)  ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในเลม มคอ.๒ 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนาหลักสูตร           
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน
วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 
 ๕.๖ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
   บัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙               
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) จุดเดนควรเนนไปดานใด  เชน  นิคมอุตสาหกรรม  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๒) หนา ๑๑ โครงสรางหลักสูตร ขอ ๓.๑.๒ (๒) วิชาเสริม ๒ วิชา ไมนับหนวยกิต 

และหนา ๑๒ วิชาเสริม ๑ วิชา ไมนับหนวยกิต ใหตัดจํานวนหนวยกิตออก 
๓) แผนการเปดแบบ ก๑ ตามเกณฑ สกอ. ตองมีอะไรพิเศษกวาหลักสูตรธรรมดา  

เนื่องจากตองทําวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต 
๔) ใหเปดรับ แผน ก๒ และแผน ข เทานั้น 
๕) รายวิชาการเปนผูประกอบการ  เหมือนกับรายวิชาระดับปริญญาตรี  ควรปรับ

เปน “การเปนผูประกอบการสูความเปนเลิศ” 
๖) รายวิชา “การผลิตและการจัดการดําเนินการ” ควรเปลี่ยนเปน “การจัดการ

การผลิตและการดําเนินงาน” 
๗) รายวิชาสัมมนาควรใชคําวา  การสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม  การสัมมนา 

วิทยานิพนธ  เปนตน 
๘) รายวิชา “การจัดการอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ”  เปลี่ยนเปน “การจัดการ

อุตสาหกรรมนานาชาติ” 
๙) หลักสูตรถนัดทางดานใดใหเนนไปทางใดทางหนึ่ง เชน การควบคุมการผลิต  

Production  เปนตน 
๑๐) รายวิชาเลือก  ระบบคุณภาพใหไปอยูในรายวิชาบังคับ  และนํารายวิชาการ

จัดการอุตสาหกรรมสมัยใหมไปใสในวิชาเลือก 
๑๑) หนา ๑๔ วิทยานิพนธ ใหตัด ก๑ และตัด ๓๖ หนวยกิต   
๑๒) หนา ๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ลําดับท่ี ๔ – ๕ ตัดคําวา  “กําลังศึกษา

ตอระดับปริญญาเอก” ออก 
๑๓) พิจารณาอาจารยประจํากับอาจารยประจําหลักสูตร  ใหใสไวเ พ่ือเปน

ประโยชนในการควบคุมวิทยานิพนธ 
๑๔) หนา ๘๕ – ๑๑๗ ควรเอาออก  ใสเฉพาะตัวอยางหนังสือเชิญสัมภาษณ  
๑๕) ใชวิธีการเทียบโอนยกเวน  ประสบการณ  มีผลงานเปนท่ีประจักษ ดีกวาเปด

แบบแผน ก๑  
๑๖) ฝายวิชาการควรออกแบบฟอรมประวัติอาจารยผูสอนตางๆ  แบบฟอรมการ

เขียนผลงานวิชาการ  และแบบฟอรมตางๆ เพ่ือใหเหมือนกันท้ังมหาวิทยาลัย 
 



 ๑๑ 

 
๑๗) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการตามเลมหลักสูตร 

มคอ.๒ 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ขอใหขอมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณาสาเหตุท่ีไมใสคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชาในหลักสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  สงบันทึกชี้แจงสาเหตุท่ีไมไดใสคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไวในเลมหลักสูตร 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเชนเดียวกับ
ทุกหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก               
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

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