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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

วันอังคารท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมเจาเสวย ช้ัน ๔ อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

********************************************************** 
 
ผูมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี      ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๓.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร  กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ  
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   ติดภารกิจ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ      ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ประธานท่ีประชุมแจงเรื่อง หลักสูตรท่ีเขาเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  
กําลังดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา  รวมท้ังหลักสูตรท่ีมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ  ซ่ึงดําเนินการเปนไปตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร  โดยสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอุดมศึกษาเรงใหทุกมหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหเขาเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  
 



 ๒ 

 
โดยเร็วท่ีสุด โดยเฉพาะทุกหลักสูตรของครุศาสตรจะตองดําเนินการไปพรอมๆ กัน  ซ่ึงหลักสูตรแกนกลางของ
ครุศาสตรจะตองจัดทํา มคอ.๑ และ มคอ.๒ รวมกัน  และปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตร ๕ ป เปนหลักสูตร  
๔ ป  โดยรองคณบดีวิชาการคณะครุศาสตรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจะตองสิ้นสุดภายใน
วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  ซ่ึง มคอ.๒ ท่ีเปนภาพรวมของท้ังประเทศจะออกเดือนกุมภาพันธ  ในสวนนี้
จะตองเรงเขากระบวนการของมหาวิทยาลัย และดําเนินการใหแลวเสร็จกอนจะเปดรับนักศึกษาในภาคเรียนท่ี 
๑/๒๕๖๒   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
   ๑) แจงผลการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผู สอน ระดับบัณฑิตศึกษา                
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑  ไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งในรายท่ีอนุมัติและเสนอตอ
อธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป 
   ๒)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  
ภาคเรียนท่ี ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๕ คน และมอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะครุศาสตร
เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
   ๓)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร 
(สมอ.๐๘)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  และแจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร 
(สมอ.๐๘)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  ไปยังคณะครุศาสตร  และแจงนําเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบแลวเม่ือวันเสารท่ี ๑๗ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
   ๔)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ไปยังคณะครุศาสตรเพ่ือดําเนินการตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ  
   ๕) แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ประจํา
ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ ในรายท่ีอนุมัติ เพ่ือเสนอคําสั่งตออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป 
 
 



 ๓ 

 
   ๖) แจงผลการพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง                
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เรื่องการทดสอบความรู  ความสามารถ  และเกณฑคะแนน
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปยังหัวหนางานบริหารงานบุคคล  เพ่ือปรับแกไข 
(ราง) ประกาศฯ ดังกลาว 
   ๗)  มอบคณะกรรมการสภาวิชาการนําเลมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                  
ไปตรวจสอบกอนแลวนํามาพิจารณาในคราวประชุมวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ พิจารณาการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑             
ท่ีประชุมมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการประสานกองนโยบายและแผนใหมานําเสนอขอมูลการวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยระดับหลักสูตร  ซ่ึงเม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน           
ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณจุดคุมทุนของหลักสูตร ครั้งท่ี ๑” ณ หองประชุมมหา
ชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยเรียนเชิญรองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แกวเก้ือกูล มาเปน
วิทยากร  ผูเขารวมโครงการไดแก  คณบดี  รองคณบดีวิชาการ  เจาหนาท่ีวิชาการทุกคณะ  ผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน  และเจาหนาท่ีกองนโยบายและแผน  โดยหลังจากเสร็จสิ้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดังกลาว ทานวิทยากรไดมอบกองนโยบายและแผนสรุปขอมูลตางๆ และนําเสนอขอมูลตอสภาวิชาการเพ่ือ
พิจารณาตอไป   
  มติท่ีประชุม  เนื่องจากขอมูลดังกลาวยังไมเรียบรอยจึงขออนุญาตเลื่อนวาระนี้
ออกไปกอน   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ           
ภาคเรียนท่ี ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษภาคเรียนท่ี                   
๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  
โดยการเวียนหนังสือเพ่ือขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑                  
ซ่ึงมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารยพิเศษผูสอนนักศึกษาภาคปกติ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ 
(เพ่ิมเติม)  จํานวน ๑ คน  คือ  อาจารยนรินทิพย  ทรายสุวรรณ   
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการ
จัดการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑ คน  และมอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะวิทยาการจัดการ
เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป     
 
 
 



 ๔ 

 
 ๔.๒  พิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใหดํารงตําแหนง              
ผูชวยศาสตราจารย (วาระลับ) 
  ท่ีประชุมขอถอนวาระนี้ออก  และมีขอเสนอแนะวาหากการประชุมท่ีมีวาระลับ
ผู ท่ีไมเก่ียวของจะตองออกจากท่ีประชุม  และจะตองทําเอกสารวาระลับแยกตางหากเหมือนเอกสาร                 
การประชุมปกติและตองระบุเวลาเปด-ปดประชุม 
 
 ๔.๓ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑) ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุม ครั้งท่ี             
๕/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มติท่ีประชุมเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาได
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑ )  ควรระบุ วั น เ วลาในการ เปดภาคเรี ยนให เห มือนกันทุกหลักสูต ร             
โดยยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒)  หนา ๔๗ ขอ ๕.๓ แกไขขอความชวงเวลาการทําโครงงาน “ปการศึกษาท่ี 
๔ ของภาคการศึกษาท่ี ๒” 

๓)  หนา ๑๒๓ ยังไมมีเอกสารแนบ  ซ่ึงเปนขอเสนอจากกรรมการประจําคณะ 
๔)  หนา ๑๓๕ ภาคผนวก ๑๐ ปรับแกไขหนาปก ป พ.ศ. การประเมินหลักสูตร 
๕)  ปท่ีระบุปรับปรุงหลักสูตรตองเปนปท่ีเปดทําการสอน  
๖)  ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗)  หลักสูตรมี ๒ กลุมคือ กลุมปกติ และกลุมพิเศษ ตองใสรายละเอียดวา  

ภาคปกติเรียนจันทร - ศุกร ในเวลาราชการ  ภาคพิเศษตอนเย็นหรือเรียนเสาร - อาทิตย  ซ่ึงแผนการเรียนตอง
มี ๒ แผนแสดงใหชัดเจน 

๘)  การปรับหลักสูตรใหเปนประเภทปฏิบัติการจะเชื่อมโยงกับการเตรียมการ 
ในการจัดหาครุภัณฑท่ีใชประกอบการจัดการเรียนการสอนดานปฏิบัติการ  เพราะจะมีผลตอการฝกทักษะของ
นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการ  รวมท้ังเปนทักษะท่ีจําเปนในการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาท่ีผูใช
บัณฑิตตองการ 

๙) ควรแสดงรายการครุภัณฑท่ีสอดคลองกับรายวิชาฝกปฏิบัติหรือรายวิชา

ปฏิบัติการ 

๑๐)  หนา ๓๕ วิชา IIT231 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม
ทบทวนการใชคําภาษาอังกฤษในชื่อรายวิชาวาสลับกันหรือไม 
 



 ๕ 

 
๑๑) หนา ๓๗ วิชา IIT243 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  ใหทบทวนการ

ใชคําภาษาอังกฤษใหถูกตอง 
๑๒) หนา ๔๕ และ หนา ๕๕ ใหพิมพเปนรูปแบบแนวนอนเนื่องจากขอมูล              

ท่ีแสดงในตารางไมครบถวน 
๑๓) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 

Curriculum Mapping  ในวิชาเฉพาะใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 
๑๔) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 

Curriculum Mapping  ในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  หรือสหกิจศึกษา  เนื่องจากนักศึกษาตอง
ประยุกตใชความรู ทักษะท้ังหมดท่ีเรียนนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง 

๑๕) ทบทวนการกําหนดชั่วโมงการฝกประสบการณ ๖๔๐ ชั่วโมง เนื่องจาก 
การฝก ๑๕ สัปดาห เม่ือเฉลี่ยแลวไมควรเกินชั่วโมงข้ันต่ําในการปฏิบัติงานตอสัปดาห ๘ ชั่วโมงตอวัน ๔๐ 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

๑๖) ทบทวนภาษาอังกฤษเนื่องจากใชสลับท่ีกันมาก 
๑๗) หนา ๑๓ วิชา IIT142 วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต  ใหตรวจสอบภาษาอังกฤษ

เนื่องจากแปลไมตรงกับภาษาไทย 
๑๘) รายวิชาปฏิบัติการ ควรใชคําวา “การปฏิบัติการ” 
๑๙) รายวิชาปฏิบัติการควรกําหนดชั่วโมงแบบบรรยาย  และชั่วโมงปฏิบัติให

สอดคลองกับลักษณะของวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
๒๐) ควรใชคําวา “การฝกประสบการณวิชาชีพ” แทนคําวา “ฝกงานวิชาชีพ”  
๒๑) การระบุภาคพิเศษในเลมหลักสูตร (มคอ.๒) ตองแสดงแผนการเรียนของ

ภาคพิเศษในเลมหลักสูตรใหชัดเจน 
๒๒)  ควรทําเปนแขนงวิชา  เนื่องจากใชอาจารยประจําหลักสูตรนอยลง 
๒๓) ตรวจสอบคําผิด รูปแบบการพิมพ ตลอดจนความเรียบรอยตลอดท้ังเลม  

และแกไขใหถูกตอง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) และมอบผูรับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ หากแกไขเรียบรอยแลว 
มอบฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ                
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยสาขาวิชาเคมีดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ซ่ึงผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการประชุมครั้ ง ท่ี  ๔/๒๕๖๑ เ ม่ือวันท่ี                   
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอ
สภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว 
 



 ๖ 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑ )  ควรระบุ วั น เ วลาในการ เปดภาคเรี ยนให เห มือนกันทุกหลักสูต ร             
โดยยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒)  การคํานวณรายรับรายจาย  หรือการคํานวณตนทุนไมนาจะเพียงพอสําหรับ
การผลิตนักเคมี ๑ คน 

๓)  รายวิชา SCH101 เคมีท่ัวไป ๑ กับรายวิชา SCH160 เคมีท่ัวไป มีความ
แตกตางกันอยางไร 

๔)  ควรกําหนดวัตถุประสงคอยางนอย ๕ ขอ เพ่ือใหสอดคลองกับผลการเรียนรู
ท้ัง ๕ ดาน  

๕) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 

Curriculum  Mapping  ในวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

๖) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 
Curriculum Mapping  ในวิชาเฉพาะใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 

๗) ควรพัฒนาใหมีหลักสูตรปริญญาโท 
๘) ควรทําเปนแขนงวิชา  เนื่องจากใชอาจารยประจําหลักสูตรนอยลง 
๙) ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน 
๑๐) การระบุชั่วโมงรายวิชาเลือกในแผนการเรียนสามารถระบุลงในตารางได 

หากรูปแบบชั่วโมงเหมือนกัน  หรืออาจกําหนดทางเลือกตามรูปแบบชั่วโมงท่ีมีในกลุมวิชานั้น 
๑๑) หนา ๒๑ ตรวจสอบการรวมตัวเลขจํานวนหนวยกิต 
๑๒)  หนา ๒๐ ตรวจสอบผลรวมชัว่โมงตอสัปดาห 
๑๓) มหาวิทยาลัยควรมีคูมือการดําเนินการสหกิจศึกษา เพ่ือเปนแนวปฏิบัต ิ           

ในทิศทางเดียวกัน 
๑๔)  ตรวจสอบคําผิด รูปแบบการพิมพ ตลอดจนความเรียบรอยตลอดท้ังเลม  

และแกไขใหถูกตอง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๓)  และมอบผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไข
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  หากแกไขเรียบรอยแลวมอบฝายวิชาการ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตอไป 
 
 ๔.๕ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยสาขานิติศาสตรดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาํคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยให
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตาม
กระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว 



 ๗ 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงหลักสูตร
เกินรอบ ซ่ึงครบรอบเม่ือป ๒๕๖๐ 

๒) ควรระบุ วั น เวลาในการ เป ดภาคเรี ยนให เห มือน กันทุกหลั กสูต ร             
โดยยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๓) ทบทวนการระบรุายจายในตารางงบประมาณรายจาย เชน ตัวเลขเงินเดือน
บุคลากรในแตละปควรเพ่ิมอยางนอยรอยละ ๕ ทุกป  เพ่ือสะทอนความเปนจริง 

๔) ควรกําหนดวัตถุประสงคอยางนอย ๕ ขอ เพ่ือใหสอดคลองกับผลการเรียนรู
ท้ัง ๕ ดาน 

๕) การระบุอาจารยพิเศษใหพิจารณาการจัดผูสอนตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากตองจัดผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํารวมสอนรอยละ ๕๐ 

๖) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 
Curriculum Mapping ในวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

๗) หนา ๗๑ ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 
Curriculum Mapping ในวิชาเฉพาะใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 

๘) ตรวจสอบคําผิด รูปแบบการพิมพ ตลอดจนความเรียบรอยตลอดท้ังเลม  
และแกไขใหถูกตอง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) และมอบผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  หากแกไขเรียบรอยแลวมอบฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตอง
อีกครั้งกอนเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๖ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  
ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชา                 
ไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ทบทวนการระบุการเรียนรายวิชาท่ีมี  Prerequisite  ใหชัดเจน 
๒) หนา ๑๘ รายวิชาเลือกเสรี  ไมควรกําหนดรายวิชาเฉพาะเจาะจง 
๓) ควรระบุวันเวลาในการเปดภาคเรียนใหเหมือนกันทุกหลักสูตร โดยยึดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
๔) ควรกําหนดวัตถุประสงคอยางนอย ๕ ขอ เพ่ือใหสอดคลองกับผลการเรียนรู

ท้ัง ๕ ดาน 
 



 ๘ 

 
๕) ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน 
๖) ทบทวนการกําหนดชั่วโมงการฝกประสบการณ เนื่องจากระบุรายวิชา             

ฝกประสบการณวิชาชีพ ๕(๔๕๐) และรายวิชาสหกิจศึกษา ๖(๔๕๐) ซ่ึงอาจจะใชคําวา “ไมนอยกวา” 
๗) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 

Curriculum Mapping  ในวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
๘) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 

Curriculum Mapping  ในวิชาเฉพาะใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 
๙) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 

Curriculum Mapping ในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา เนื่องจากนักศึกษาตอง
ประยุกตใชความรู ทักษะท้ังหมดท่ีเรียนนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง 

๑๐) ควรระบุวิธี/เกณฑในการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาใหชัดเจน 
มหาวิทยาลัยควรมีคูมือการดําเนินการสหกิจศึกษา  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

๑๑) ควรใชคําวา “การทดลองปฏิบัติการ” ในรายวิชาปฏิบัติการ 
๑๒) หนา ๑๐ – ๑๑ แกไขสัญลักษณ “ ; ” ท่ีใชกับตัวเลขท่ีแสดงจํานวนเงิน

ตารางประมาณการรายรับ – รายจายใหถูกตอง 
๑๓) ตรวจสอบคําผิด รูปแบบการพิมพ ตลอดจนความเรียบรอยตลอดท้ังเลม  

และแกไขใหถูกตอง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และมอบ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  หากแกไข
เรียบรอยแลวมอบฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๗ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยสาขาวิชาฟสิกสประยุกตดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๓) ซ่ึงผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตร             
ตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว  
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) การคํานวณรายรับรายจาย หรือการคํานวณตนทุนไมนาจะเพียงพอ 
๒) ควรระบุวันเวลาในการเปดภาคเรียนใหเหมือนกันทุกหลักสูตร โดยยึดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
๓) ควรกําหนดวัตถุประสงคอยางนอย ๕ ขอ เพ่ือใหสอดคลองกับผลการเรียนรู

ท้ัง ๕ ดาน 
 
 



 ๙ 

 
๔) ทบทวนการกําหนดชั่วโมงการฝกประสบการณ ๖๔๐ ชั่วโมง เนื่องจากการ

ฝก ๑๕ สัปดาห เม่ือเฉลี่ยแลวไมควรเกินชั่วโมงข้ันตํ่าในการปฏิบัติงานตอสัปดาห ๘ ชั่วโมงตอวัน ๔๐ ชั่วโมง
ตอสัปดาห 

๕) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 
Curriculum Mapping ในวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

๖) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 
Curriculum Mapping ในวิชาเฉพาะใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 

๗) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 
Curriculum Mapping ในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา เนื่องจากนักศึกษาตอง
ประยุกตใชความรู ทักษะท้ังหมดท่ีเรียนนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง 

๘) หนาสารบัญ ภาคผนวก ๒ ระบุ พ.ศ. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปน
ปจจุบัน 

๙) หนา ๔ การรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ  ควรใสในวงเล็บวา 
“นักศึกษาตางชาตินั้นสามารถใชภาษาไทยไดดี” 

๑๐) ควรระบุวิธี/เกณฑในการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาใหชัดเจน 
มหาวิทยาลัยควรมีคูมือการดําเนินการสหกิจศึกษา เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

๑๑) ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน 
๑๒) ตรวจสอบคําผิด รูปแบบการพิมพ ตลอดจนความเรียบรอยตลอดท้ังเลม  

และแกไขใหถูกตอง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๓) และมอบผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ หากแกไขเรียบรอยแลวมอบฝาย
วิชาการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๘ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการประชุมครั้งท่ี                   
๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ              
และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ดังกลาวเรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ทบทวนการระบุการเรียนรายวิชาท่ีมี Prerequisite ใหชัดเจน 
๒) หนา ๑๘ รายวิชาเลือกเสรี  ไมควรกําหนดรายวิชาเฉพาะเจาะจง 

 
 



 ๑๐ 

 
๓) ควรระบุวันเวลาในการเปดภาคเรียนใหเหมือนกันทุกหลักสูตร โดยยึดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
๔) ควรกําหนดวัตถุประสงคอยางนอย ๕ ขอ เพ่ือใหสอดคลองกับผลการเรียนรู

ท้ัง ๕ ดาน 
๕) ทบทวนการกําหนดชั่วโมงการฝกประสบการณ ๖๔๐ ชั่วโมง เนื่องจากการ

ฝก ๑๕ สัปดาห เม่ือเฉลี่ยแลวไมควรเกินชั่วโมงข้ันต่ําในการปฏิบัติงานตอสัปดาห ๘ ชั่วโมงตอวัน ๔๐ ชั่วโมง
ตอสัปดาห 

๖) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 
Curriculum Mapping ในวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

๗) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 
Curriculum Mapping ในวิชาเฉพาะใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 

๘) ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 
Curriculum Mapping ในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา เนื่องจากนักศึกษาตอง
ประยุกตใชความรู ทักษะท้ังหมดท่ีเรียนนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง 

๙) หนาสารบัญ ภาคผนวก ๒ ระบุ พ.ศ.ในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนปจจุบัน 
และตรวจสอบการระบุ พ.ศ.ในการปรับปรุงหลักสูตรตลอดท้ังเลม 

๑๐) ควรระบุวิธี/เกณฑในการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาใหชัดเจน 
มหาวิทยาลัยควรมีคูมือการดําเนินการสหกิจศึกษา เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

๑๑) ควรใชคําวา “การทดลองปฏิบัติการ” ในรายวิชาปฏิบัติการ 
๑๒) ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน 
๑๓) ตรวจสอบคําผิด รูปแบบการพิมพ ตลอดจนความเรียบรอยตลอดท้ังเลม  

และแกไขใหถูกตอง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และมอบผูรับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ หากแกไขเรียบรอยแลว 
มอบฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ                  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

   -  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑  พิจารณาการแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑ คน
คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานจิต  โรจนวณิชชากร  คุณวุฒิ ค.ด. (นโยบายและผูนําทางการศึกษา) และ
คุณวุฒิ วท.ม. (เกษตรศาสตร)  เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  เปล่ียนเปน  ผูชวยศาสตราจารยพิสิษฐ                
สุนทราวิฑูร  คุณวุฒิ วท.ม. (ปรสิตวิทยา) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  มติท่ีประชุม  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๑ คน และมอบฝาย
เลขานุการสภาวิชาการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันศุกรท่ี ๑๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                          ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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