
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ 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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการ   กรรมการ    
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ     กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร   เอ่ียมพญา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๗. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี      ไปราชการ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒ ิ ติดราชการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ไปราชการ 
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ไปราชการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       ไปราชการ  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  หัวหนางานสงเสริมวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑   เลขานุการเรียนท่ีประชุมวา  เนื่องจากอธิการบดีไปราชการ ณ ประเทศ
เวียดนาม  จึงเรียนเชิญศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา  ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมแทน 
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
   ๑.๒ เลขานุการ  แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวาหลักสูตรท่ีสภาวิชาการเห็นชอบ                   
ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวจํานวน ๒ หลักสูตร  คือ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา     
วิทยาศาสตรศึกษา  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  และเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติอีกจํานวน ๑๐ หลักสูตร   
    สวนหลักสูตรท่ียังไมเสนอสภาวิชาการพิจารณาคือ ระดับปริญญาตรี  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน ๑ หลักสูตร  คณะครุศาสตร  จํานวน ๓ หลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จํานวน ๑ หลักสูตร  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน ๔ หลักสูตร  รวมจํานวน ๙ หลักสูตร  
ซ่ึงจะมีการประชุมสภาวิชาการในเดือนมีนาคม  จํานวน ๒ ครั้ง คือ  วันท่ี ๑๗ และวันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  วันอังคารท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙   
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา              
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
   ๒) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๓) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะวิทยาการจัดการ  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(กําหนดประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๔) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
 
 



 ๓ 

 
   ๕) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(กําหนดประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๖) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๗) แจงผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร  ขอใหขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาสาเหตุท่ีไมใสคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา                              
ในหลักสูตร 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  จํานวน ๙ หลักสูตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๙ หลักสูตร  ดังนี้ 

๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป)  
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  (๕ ป)   
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  (๕ ป)   
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (๕ ป)   
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  (๕ ป)   
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป (๕ ป) 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  (๕ ป)   
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และการสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและ
การสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ท่ีประชุมรับทราบ     
 
 



 ๔ 

 
 ๔.๒ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรระดบัปริญญาตรี เม่ือวันท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวน ๒ หลักสูตร  ดังนี้ 

๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔  
ตามรายละเอียดหนังสือท่ี ศธ ๐๕๔๘.๐๙/๖๘๘ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๘  

๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖  ตาม
รายละเอียดหนังสือท่ี ศธ ๐๕๔๘.๐๙/๘๓๒ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เม่ือ
วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑ หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามรายละเอียดหนังสือท่ี ศธ ๐๕๔๘.๐๙/๑๒๖๙ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๔.๓ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘                        
ตามรายละเอียดหนังสือท่ี ศธ ๐๕๔๘.๐๙/๔๘๕ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๔.๔ สกอ. แจงแนวปฏิบัติในการรับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ
หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

๑) หลักสูตรท่ีตองสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับทราบ
การใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  

(๑) หลักสูตรใหม 
(๒) หลักสูตรฉบับปรับปรุง  ท่ีเปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร 

อาทิ  วัตถุประสงค  โครงสราง  ชื่อหลักสูตร  ชื่อปริญญา  เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะ  และระบบ
การศึกษา 

(๓) หลักสูตรปรับปรุง (สมอ.๐๘) ท่ีเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 



 ๕ 

 
  ๒)  หลักสูตรท่ีไมตองสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการ
รับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ไดแก  หลักสูตรปรับปรุง
เล็กนอย  ท่ีเปนการปรับปรุงระดับรายวิชา  อาทิ  การเปลี่ยนชื่อรายวิชา  การเปลี่ยนรหัสรายวิชา  การเพ่ิม
รายวิชาเลือก  และการปรับคําอธิบายรายวิชาโดยไมกระทบโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชา
เฉพาะของหลักสูตร 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ – ๕ .๖ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร  จํานวน ๖ หลักสูตร 
  คณะครุศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) จํานวน ๖ หลักสูตร คือ  
  ๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๒)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐)  
  ๓)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐)  
  ๔)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
  ๕)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๖)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอน
คอมพิวเตอร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
  โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ซ่ึงทุกหลักสูตรแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการเรียบรอยแลว  จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) ทบทวนการปรับลดจํานวนหนวยกิต  เนื่องจากจํานวนหนวยกิตมากเกินไป  

อาจปรับรายวิชาเอก  สวนกลุมวิชาชีพครูตรวจสอบใหครบตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ 
๒) ทบทวนผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Learning Outcome) ดานคุณธรรม  

และดานความรู แสดงความรับผิดชอบหลักรองแตกตางกัน ซ่ึงมีขอยอยอยูในแตละหัวขอ ควรแสดงหัวขอยอย
ท้ังหมดเพ่ือใหงายตอการประเมิน 

๓) ภาคผนวกควรปรับลดรายละเอียดใหนอยลง  ใหเหมือนกันทุกหลักสูตร 
สวนรายละเอียดใดท่ีตองสงคุรุสภาอาจแยกเลมตางหาก 
 



 ๖ 

 
๔) ตารางอาจารยประจําใสเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตร  ใสผลงานวิจัย

ยอนหลัง ไมเกิน  ๕  ป  และเขียนผลงานวิชาการในรูปแบบบรรณานุกรม 
๕) ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร  ใหตรงกับรายละเอียดท่ีแสดงไวในตาราง

เปรียบเทียบ 
๖) ตรวจสอบรหสัรายวิชาในโครงสราง แผนการศึกษา คําอธิบายรายวิชา และ

ตาราง Curriculum Mapping ตองตรงกัน 
๗) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหมใหจับคูเปรียบเทียบในแต

ละรายวิชา 
๘) ขอ ๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรและคุณภาพมาตรฐาน  ควรเปน

ปการศึกษา  ๒๕๖๒  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรใช พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๙) การทําจุดใน Curriculum Mapping ควรใหมีขนาดเทาๆ กัน 
๑๐) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตองครบถวนสมบูรณ 
๑๑) หนา ๑๔ ทบทวนโครงสรางของสาขาวิชาสังคมศึกษาใหถูกตอง 
๑๒) หนาปกหลักสูตร ระบุเปนหลักสูตรปรับปรุง  ๒๕๕๙  และจะเริ่มใช

หลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑๓) พิจารณาเลือกใชภาคผนวกเทาท่ีมีความจําเปนและเปนไปตามเกณฑของ                

คุรุสภา และ สกอ. 
๑๔) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หนา ๖๒ หนา ๗๐ ทบทวนการใชชื่อวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และการใชคําภาษาอังกฤษใหคงท่ี  รวมถึงการเรียงประโยคใหถูกตอง 
๑๕) คําอธิบายรายวิชาทุกหลักสูตรใหตัดคําวา “ศึกษา” ออก 
๑๖) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  หนา ๑๗ และ หนา ๔๖ ชื่อวิชาเดียวกันแต

ภาษาอังกฤษไมตรงกัน   
๑๗) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หนา ๕๔ ETS ๔๐๔ ขาดหนวยกิต  และ

คําอธิบายรายวิชาสั้นเกินไป   
๑๘) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไมตรงกัน  
๑๙) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  หนา ๖ ขอสังเกตวัตถุประสงคหลักสูตรขอ 

๑.๓.๓  ผลิตครูท่ีมีทักษะทางภาษาอังกฤษ  มีรายวิชาท่ีรองรับหรือไม 
๒๐) รายงานสรุปผลการวิพากษหลักสูตรใหตัดคําวา รอบท่ี ๑ ออก 
๒๑) หนา ๑๗๖ ปรับรูปแบบใหถูกตองสมํ่าเสมอ 
๒๒) ปรับแกไขหนาปกใหถูกตอง  เปนสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๒๓) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  คําอธิบายรายวิชาควรเปนภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  และเพ่ิมภาษาจีนดวยในการปรับปรุงครั้งตอไป 
๒๔) ขอสังเกตทุกสาขาวิชา  รายวิชาในกลุมวิชาชีพครูเลือก ๖ หนวยกิต                  

มีจํานวน  ๓๐ รายวิชา  ซ่ึงในหลายรายวิชาไมเก่ียวของกับสาขาวิชานั้นๆ แตละสาขาวิชาควรวิเคราะหเลือก
รายวิชาท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้กลุมวิชาชีพครูเลือกอาจแตกตางกันตามศาสตร 
 
 



 ๗ 

 
๒๕) ตรวจสอบการเขียนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ  ในรูปแบบบรรณานุกรม

ใหถูกตอง  เพ่ือใหสามารถคนหาไดงายข้ึน 
๒๖) เขียนขอเสนอแนะและการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

วิพากษ  โดยเขียนอธิบายวิธีการแกไขโดยละเอียด  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาใหระบุชื่อวิชา  และระบุ
หนาท่ีมีการแกไขตามเอกสาร มคอ.๒ 

๒๗) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  ในสวนของคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย                   
ใหแสดงเฉพาะรายวิชาท่ีมีการปรับปรุง  สวนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไมตองแสดงไวในตาราง
เปรียบเทียบ 

๒๘) ทบทวนรายวิชาวิจัย และรายวิชาโครงงานท่ีจะเปนภาระกับนักศึกษา
เกินไปหรือไม 

๒๙) ทบทวนการเขียนหนวยกิตรายวิชาโครงงาน/รายวิชาการวิจัย 
๓๐) การเขียนหนวยกิต ในรายวิชาเก่ียวกับการวิจัย ๓(๐-๙-๐) หรือ ๓(๑-๔-๔)  

ควรเขียนใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาวาเปนปฏิบัติการโดยเฉพาะหรือมีทฤษฎี/บรรยายความรู 
๓๑) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  และสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร  และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 
และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณา ตอไป 
 
 ๕.๗ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการ เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) หนา ๑๑ การใชสัญลักษณไมครบตามรายวิชา 
๒) ควรปรับรูปแบบการพิมพใหเหมือนหลักสูตรอ่ืน 
๓) หนา ๗๖ ทบทวนการเขียนความรับผิดชอบหลัก/รอง  ในบางรายวิชาให

เพ่ิมข้ึน 
๔) หนา ๙ – ๑๐ ทบทวนการคํานวณรายรับ-รายจาย จุดคุมทุนใหเหมาะสม 
๕) หนวยกิตการฝกประสบการณวิชาชีพควรระบุ ๕(๔๕๐) หรือ ๖(๕๔๐) 

เพ่ือใหเปนไปตามสัดสวน ๑ หนวยกิต ๙๐ ชั่วโมง 
 
 



 ๘ 

 
๖) เขียนขอเสนอแนะและการปรับปรุงของคณะกรรมการวิพากษ  โดยอธิบาย

วิธีการแกไขโดยละเอียด กรณีท่ีเปนรายวิชาใหระบุชื่อวิชา และหนาตามเอกสาร มคอ.๒ 
๗) ตรวจสอบภาคผนวกใหครบถวน โดยเฉพาะเพ่ิมเติมผลการประเมิน

หลักสูตร และใหปรากฏในตารางเปรียบเทียบวาไดดําเนินการปรับปรงุอยางไร 
๘) พิจารณาจุดเดน/จุดเนน ใหกับนักศึกษาของสาขาวิชาบัญชีในเอกสารสรุป

ขอมูลหลักสูตร เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
๙) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการจัดการ และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๘ หารือเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 
  เลขานุการสภาวิชาการ  นําหารือท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาวา  ตามท่ีสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร  วาดวยการบริหารและการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗  ไดแก  การดําเนินการเก่ียวกับ ๑) งานจัดทําขอมูลหลักสูตรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร (งาน
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีสังกัดบัณฑิตศึกษา)  ๒) งานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  รวมตลอดท้ังงานเก่ียวกับ
การขอเพ่ิมถอนยกเวนรายวิชาของนักศึกษา ๓) กํากับและตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา  และ ๔) งาน
ทะเบียนและวัดผล 
  จึงหารือวาการดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียน  การสําเร็จการศึกษา  การ               
ลงนามเอกสารงานทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดหรือไม  
นายทะเบียนมีมากกวา ๑ คนไดหรือไม 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) เรื่องการประมวลผลไมควรแยกกันจากระดับปริญญาตรี  เนื่องจาก
ฐานขอมูล  และเกณฑตางๆ ควรอยูท่ีงานทะเบียน 

๒) กระบวนการรับเขาอยูท่ีบัณฑิตได  แตระบบทะเบียนควรมีท่ีเดียวเนื่องจาก
อาจทําใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องตางๆ  

๓) นายทะเบียนตองมีคนเดียวท่ีจะลงนาม 
๔) การประกันคุณภาพระบุเก่ียวกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงควร

ปรับปรุงระบบใหมีความทันสมัยตามเกณฑตางๆ  
๕) ควรหารือในเรื่องของการดําเนินงานใหชัดเจนระหวางบัณฑิตวิทยาลัยกับ

งานทะเบียน 
  มติท่ีประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ีกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตาม

มาตรฐาน  สวนเรื่องการวัดผลประเมินผลใหเปนหนาท่ีของงานทะเบียน  มีหนวยเดียวดูแลท้ังระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 



 ๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ การพัฒนาอาจารยเพ่ือรองรับเกณฑการประเมินหลักสูตรป ๒๕๕๘  
  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  แหวนเพชร  ใหขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควร
จัดประชุมชี้แจงใหอาจารยเตรียมตัวพัฒนาตนเองเพ่ือใหเขาสูมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรป ๒๕๕๘ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๖.๒   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  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 ๑๕.๕๐ น. 
 
 
 

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