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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

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

 

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

ผูมาประชุม 
 

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

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ติดราชการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

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

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑   เลขานุการสภาวิชาการ  แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๒๐ หลักสูตร เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ท่ีผานมา เหลือหลักสูตรจํานวน                    
๘ หลักสูตรท่ีจะเสนอสภามหาวิทยาลัยวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙  ซ่ึงจะครบทุกหลักสูตรท่ีจะตองปรับปรุงในป  
๒๕๕๘  และ ๒๕๕๙  
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
   ๑.๒ เลขานุการ แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวา  วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ รองอธิการบดี
วิชาการ ได เขารวมประชุมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เรื่องการปฏิรูปโครงสรางตางๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  ในสวนของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  มีหลายสวนท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเขารวมประชุม  ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับการขอขอมูลตางๆ ขอมูล
เก่ียวกับนักเรียน  นักศึกษา  โรงเรียน  นําไปวิเคราะหเ พ่ือทําแผนยุทธศาสตรรวมกันกับหนวยงาน                       
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา  ซ่ึงทานอธิการจะรวมเปนทีมบริหารในการขับเคลื่อนปฏิรูปนี้  โดยทานศึกษาธิการ
จังหวัดขอขอมูลของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับคณะตางๆ แผนรับนักศึกษา  จํานวนนักศึกษา  ขอคณะทํางาน
จํานวน  ๓  คน โดยขอใหมีทางครุศาสตรดวย  เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนงานเรงดวน  ตองเรงดําเนินการ
ทําแผนภายในเดือนเมษายน 

ท่ีประชุมรับทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑) แจงผลการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙) 
   ๒)  แจงผลการหารือความชัดเจนในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร              
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   ๓)  แจงขอสังเกตและขอเสนอแนะรายงานสรุปจํานวนผูสมัครนักศึกษาภาค
ปกติ  ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบท่ี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
   ๔) เสนอขออนุมัติปริญญานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียน
ท่ี ๒/๒๕๕๘ (รอบท่ี ๑) เฉพาะครุศาสตร  จํานวน ๑,๐๔๒ คน ตอสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๙  



 ๓ 

 
   ๕) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) ไปยังคณะครุศาสตร เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
   ๖) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙) 
   ๗) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และ
คณะครุศาสตร แลวนําเสนอสภาวิชาการอีกครั้งในคราวประชุมครั้งตอไป 
   ๘) แจงการครบวาระของสภาวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
ราชนครินทร  วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไปทุกคณะเพ่ือใหดําเนินการตามขอบังคับฯ 
   ๙) แจงหารือสถานท่ีศึกษาดูงาน  มอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเขียนโครงการศึกษาดูงานชวงเดือนพฤษภาคม หรือตนเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ แลวนําเสนอสภา
วิชาการในคราวประชุมครั้งตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๙  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจาก นางเกวลิน  อัครเดชเรืองศรี  คุณวุฒิ วท.ด. (พฤกษศาสตร) เปน นาย
จักรกริช  ไชยเนตร  วท.ม. (การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม)  เนื่องจากมีคุณวุฒิตรง  มติท่ีประชุม เห็นชอบ
การปรบัปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
 เนื่องจากหลักสูตรสงไป สกอ. เพ่ือรับทราบแลว  และอาจารยประจําหลักสูตรมี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ  หากจะปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรควรรอหลักสูตรรับทราบมาจาก 
สกอ. กอน  แลวจึงทํา สมอ.๐๘ ตามกระบวนการ  จึงควรชะลอการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา  

 

 ๔.๑ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๙ วาระท่ี ๓.๓ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหารือความชัดเจนในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) มติท่ีประชุม ใหนํา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เขาพิจารณา
ในท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป   
 
 



 ๔ 

 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยแลว               
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว                 
จึงนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมมีการอภิปรายโดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) หนา ๗ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไมสอดคลองกัน 
๒) หนา ๑๖ ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมสอดคลองกัน  วิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูสําหรับบัณฑิตศึกษา ควรตัดคําวา  “สําหรับบัณฑิตศึกษาออก” และ
ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษเปน  Educational  Innovation  and  information  technology  for  learning 

๓) หนา ๑๔ คําวา  ทฤษฎี  ในชื่อวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยสลับกัน 

๔) หนา  ๑๕ และ  ๑๖  รายวิชา  EEA๗๑๒  และรายวิชา  ERE๗๐๔ แกไขชื่อ
วิชาภาษาอังกฤษ 

๕) หนา ๑๑๑ ขอ ๓ เติมขอความท่ีชองปรับปรุงป ๒๕๕๙ หนวยงาน                       
ท่ีรับผิดชอบ  ระบุความรับผิดชอบของคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 

๖) รูปแบบประวัติอาจารยประจําหลักสูตรควรปรับใหอยูในรูปแบบเดียวกัน 

๗) หนา ๑๗ วิชาเสริมไมนับหนวยกิตใชเครื่องหมาย *  ใหตัดวงเล็บออก 

๘) หนา  ๒๙  อาจารยประจํา  อาจารยพิเศษ  ควรเพ่ิมคุณวุฒิใหครบทุกระดับ 

๙) หนาท่ีแสดงศักยภาพอาจารย  รูปแบบการเขียนและแสดงผลงานวิจัย  ควร
ระบุสถานท่ี  วันท่ีเผยแพร  ซ่ึงยอนหลังไมเกิน  ๕  ป 

๑๐) แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลมหลักสูตร มคอ ๒ 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา             
ดุริยางคศิลปไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๙  วาระ ๕.๔ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) มติท่ีประชุม มอบรองอธิการบดีวิชาการประสาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะครุศาสตร  หารือในเรื่องศักยภาพของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิทาง
การศึกษา  และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข  และนําเสนอสภา
วิชาการอีกครั้งในคราวประชุมครั้งตอไป  จึงนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 
 
 



 ๕ 

 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ทบทวนการใชชื่อหลักสูตร  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทยศึกษา  อาจตัดคําวา
ศึกษาออก  เพ่ือใหสอดคลองกับสาขาท่ีเปดในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

๒) หนา ๑  ปรับชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
๓) หนา ๖๐ - ๖๑  ตัดเครื่องหมาย/สัญลักษณ  และแกไขตัวอักษรในชื่อวิชา 

ท่ีไมชัดเจน 
๔) หนา  ๒  ระบุการเปดสอนเปนภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 
๕) หนา ๔๖ รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ปรับชื่อ

ภาษาอังกฤษ เปน  Educational  technology  and  innovation 
๖) หนา ๙๘  ตรวจสอบผลการเรียนรูดานความรูวิชาเอก  ซ่ึงสัมพันธกับหนา  

๑๐๔  ตรวจสอบในสวนดานความรูจํานวนดานใหสอดคลองกัน 
๗) เพ่ิมเติมขอมูลความตองการการศึกษาตอในสาขาวิชานี้ รวมท้ังความ

ตองการในการสอบบรรจุครูผูสอนในสาขาวิชาเอกท่ีเก่ียวของ 
๘) พิจารณาเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสอนใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได 
๙)  ตารางเปรียบเทียบ หนา ๑๕๗  เปนตนไป  แสดงขอมูลการเปรียบเทียบใน

หมวดวิชาชีพครู  และรายวิชาเอกวาปรับปรุงอะไรบางจาก หลักสูตร  ศศ.บ. เปน  ค.บ.  สวนคําอธิบาย
รายวิชาท่ีมีการปรับปรุง ใหแสดงในตารางเปรียบเทียบดวย 

๑๐) หนา ๖๐ แกไขเครื่องหมายท่ีไมเก่ียวของกับเนื้อหาออก 
๑๑) การเขียนจํานวนหนวยกิต  ตรวจสอบการเขียนชั่วโมงในวงเล็บ 
๑๒) หนา ๖๓ - ๖๔  ไมมีจํานวนหนวยกิต  และจํานวนชั่วโมงบางรายวิชา 
๑๓) หนา ๖๙ และ หนา ๗๐ ตรวจสอบการเขียนชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 

ใหเหมือนกัน  โดยใชคํานําหนา นาย/นาง/นางสาว 
๑๔) ทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลัก/รอง  บางรายวิชาระบุความ

รับผิดชอบหลักมากเกินไปหรือไม 
๑๕) หนา ๓๐  คําอธิบายไมสอดคลองกันกับชื่อหัวขอ 
๑๖) ใสเครื่องหมาย  *  ในตารางขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๑๗) เอกสารแนบท่ีเปนประกาศ/คําสั่งตางๆ ใชตัวจริงท่ีมีการลงนามแลว 
๑๘) หนา ๖๔  SME๑๔๗  SME๑๔๙  ตรวจสอบรูปแบบการพิมพในคําอธิบาย

รายวิชา และปรับแกไขสัญลักษณ  คําผิด 
๑๙) หนา ๕๒ ทบทวนการกําหนดชั่วโมงในรายวิชาใหเปนไปตามความ

เหมาะสมของเนื้อหาวิชา และตรวจสอบรูปแบบการคํานวณชั่วโมงทฤษฎี  ปฏิบัติ และศึกษาดวยตนเอง 
๒๐) หนา ๖๗  การสอนดนตรีระดับครูประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ทบทวนตัด

คําวา  School   
๒๑) หนา ๖๘  งานวิจัยควรเนนทางวิชาเอกใหมากข้ึน 
๒๒) หนา ๖๖ ทบทวนรายวิชาภาษาอังกฤษ ๓ รายวิชา มากเกินไปหรือไม 

เนื่องจากในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปจัดใหนักศึกษาเลือกแลว ๒ รายวิชา 
 



 ๖ 

 
๒๓) หนา ๑๔๖ คอลัมภซายมือ  ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

จัดรูปแบบใหอยูในบรรทัดเดียวกันเพ่ือใหการเปรียบเทียบอานงายชัดเจน 
๒๔) หนา ๖๕ ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาใหเขียนแสดงขอบขายเนื้อหา

รายวิชา  ไมใชการเขียนวัตถุประสงค 
๒๕) ในภาคผนวกควรเพ่ิมเติม  คําสั่ง/ประกาศท่ีมีชื่อของสาขาวิชาใหชัดเจน  

รวมท้ังรายชื่อของคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรซ่ึงมีผูแทนองคกรวิชาชีพ  แทรกประกอบในเลมใหครบถวน  
รวมท้ังแสดงขอเสนอแนะของคณะกรรมการแตละชุดในภาคผนวก 

๒๖) ใสคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา และตรวจสอบความถูกตอง
ของรูปแบบการพิมพตลอดท้ังเลมอีกครั้ง 

๒๗) แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลมหลักสูตร มคอ ๒ 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 -   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๖.๑  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต  สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙)  โดยผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภาวิชาการ
พิจารณา 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) ตรวจสอบการขอเปลี่ยนชื่อจากสาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

เปลี่ยนเปน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อจากสภามหาวิทยาลัย   
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือใหชื่อสาขาวิชาไมสับสน
กับหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒) ควรปรับการฝกประสบการณ/สังเกตการณ เปนป ๒ หรือ ป ๓ ไมควรรอถึง
ป ๔ แตท้ังนี้ตองมีการวางแผนรวมกันกับสถานประกอบการ เพ่ือการไดงานทําของนักศึกษา เนื่องจากจะเปน
หลักสูตรท่ีมีองคกรวิชาชีพกํากับ  สาขาวิชาควรปรับกระบวนการบริหารหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียน 

 



 ๗ 

 

การสอนในแนวใหม  โดยอาจารยในสาขาจะไดรวมสังเกตการณกับนักศึกษาจากการทํางานจริงในสถาน
ประกอบการ  ท้ังนี้อนาคตอาจทํา work shop  และทําความรวมมือภายในกิจกรรมเดียวกัน   

๓) การทําความรวมมือกับสถานประกอบการ  สามารถเสนอมาจากระดับ
สาขาวิชา  เสนอผานระดับคณะและผูบริหารของมหาวิทยาลัย โดยสํารวจจากสถานประกอบการในบริเวณ
ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย  แสดงความรวมมือท่ีดําเนินการอยูซ่ึงจะเปนจุดเดนของหลักสูตร 

๔) ในประเด็นของเครื่องมือท่ีจัดใหนักศึกษา หากมีความรวมมือกับสถาน
ประกอบการสามารถแสดงประกอบเปนศักยภาพของสาขาวิชาได 

๕) ควรเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเนื่องจากแนวโนมจํานวนนักศึกษายอนหลัง
สามารถทําได 

๖) หนา ๓๘  การฝกประสบการณวิชาชีพของสาธารณสุข  ควรปรับชื่อรายวิชา
เนื่องจากมีการบรรยายและการปฏิบัติ อาจปรับกิจกรรมโดยบูรการในการลงพ้ืนท่ี 

๗) ทบทวนเนื้อหา ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความซํ้าซอนกับรายวิชา
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ซ่ึงมีจุดเนนท่ีแตกตางกัน   

๘)  หนา ๔๘ รายชื่ออาจารยไมควรใสซํ้า ท้ังนี้ควรใสอาจารยประจําในคณะ
วิทยาศาสตรทานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

๙)  หนา ๔๔ วิชาฝก  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษหายไป 

๑๐) ทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลักท่ีมีมากเกินไปในบางรายวิชา อาจมี
ผลกับการประเมิน 

๑๑) หนา ๗๔ ขอ ๒.๑  คําวา “นักศึกษา” ควรใชคําเต็ม 

๑๒) ทบทวนการปรับลดจํานวนหนวยกิต จาก ๑๔๒ หนวยกิต เปน ๑๔๐  
หนวยกิต ตามเกณฑ มคอ.๑ 

๑๓) หนา ๓๘  แกไขชื่อวิชาใหถูกตอง  
๑๔) หนา ๔๗ ควรกําหนดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

๑๕) แกไขชื่อคุณวุฒิ อาจารยสุพัตรา นาคประเสริฐ  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห 
สะกิดผิด 

๑๖) หนา ๑๘ ชื่อวิชา การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ควรปรับชื่อ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับภาษาไทย 

๑๗) หนา ๑๙ ชื่อวิชา การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม  
ควรปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   

๑๘) ทบทวนการตัดรายวิชาการจัดการหลักสูตรความปลอดภัย  เพ่ือให
นักศึกษาไดประโยชนจากการเรียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมข้ึน  เชน  รายวิชาความปลอดภัยในการจราจรและขนสง 

๑๙) ตัดคําวา “ศึกษา” ในคําอธิบายรายวิชาออกทุกวิชา 

๒๐) แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการในเลมหลักสูตร มคอ ๒ 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาตอไป 



 ๘ 

 
 ๖.๒  การปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ  อาจารยสาขาวิชาภาษาไทย  
ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  
   เนื่องดวยสาขาวิชาภาษาไทย  ไมไดแจงแผนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของ
อาจารยประจําสาขาวิชาป ๒๕๕๙ ไวในแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ ซ่ึงมีระยะเวลาตามแผนป ๒๕๕๖ 
– ๒๕๕๙ ตอมาอาจารยชลธิชา นิสัยสัตย  ซ่ึงมีความประสงคจะสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในปการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตออาจารย
สาขาวิชาภาษาไทย ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  ๑  คน  คือ อาจารย
ชลธิชา  นิสัยสัตย  ท้ังนี้ตองไมกระทบตอหลักสูตร  
 
 ๖.๓  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอปรับปรุงแกไขอาจารยประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  มีความประสงคท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตร  เพ่ือใหมีคุณวุฒิตามเกณฑกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๕ จาก Mrs.Miki  Morikawa  Kanthong คุณวุฒิ B.A. (German) Certificate (The 
420 hour Advanced Japanese Teacher Training Course) มีแผนท่ีจะศึกษาตอระดับปริญญาโทในป 
๒๕๖๓  เปน นายปยรัตน  แสนวังศรี  คุณวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน)  (กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโทคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาภายในป ๒๕๕๙)  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการขอปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยใหเพ่ิม Mrs.Miki Morikawa Kanthong 
คุณวุฒิ B.A. (German) Certificate (The 420 hour Advanced Japanese Teacher Training Course)  
เปนลําดับท่ี ๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๗.๑ หารือการขอความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๔)  
  เนื่องจากเดิมกําหนดวันประชุมสภาวิชาการวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙  
โดยมีวาระพิจารณาหลักสูตร  และพิจารณาเห็นชอบการสําเร็จการศึกษานั้น  ขณะนี้หลักสูตรไดผานการ
พิจารณาครบแลวจึงไมมีการประชุมสภาวิชาการในวันดังกลาว  จึงขออนุญาตการพิจารณาขอความเห็นชอบ
การสําเร็จการศึกษาดวยการเวียนหนังสือ  โดยเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙   
  มติท่ีประชุม  อนุญาตใหเวียนหนังสือเพ่ือขอความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๔)  
 
 
 



 ๙ 

 
 ๗.๒ หารือสถานท่ีศึกษาดูงาน 
  สภาวิชาการเห็นควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาวิชาการโดย
ศึกษาดูงานภายในหรือภายนอกประเทศ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  มอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เขียนโครงการศึกษาดูงานชวงเดือนพฤษภาคม  หรือตนเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 ๗.๓   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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