
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 

วันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองเจาเสวย ช้ัน ๔ อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี       ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ             กรรมการ  
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๕. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ   กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ  กรรมการ  
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ      กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

  ไมมี 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา    ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ                      
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
   ไมมี 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ๑)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร 
(เพ่ิมเติม) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ จํานวน ๒ คน ไปยังคณะครุศาสตรเพ่ือดําเนินการตามมติ     
และดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งเพ่ือเสนอตออธิการบดี  ซ่ึงขณะนี้ลงนามเรียบรอยแลว 
 ๒) แจงผลการพิจารณารายละเอียดการแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) การเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตร  ไปยังคณะครุศาสตรเพ่ือทราบ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณา
เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 ๓) แจงผลการพิจารณารายละเอียดการแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) การเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตร  และการปรับแกไขสาระสําคัญรายละเอียดในหลักสูตร  ไปยังคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเพ่ือทราบ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน 
๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 ๔) แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือแจงไปยังสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรใหดําเนินการตามมติ 
 ๕) แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) ไปยังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เพ่ือแจงไปยังสาขาวิชาใหดําเนินการตามมติ 
 ๖) แจงผลการพิจารณารายละเอียดการแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) การเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตร ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือทราบ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เพ่ือพิจารณาเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 ๗ )   แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุ มัติ เปลี่ยนแปลงผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  ไปยงัคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือดําเนินการเปลี่ยนแปลรายชื่อผูสอนในระบบตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



 ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา                   
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒  และภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๒ 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่ออาจารยผูสอนภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ 
และภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๒ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน                
๓ หลักสูตร รวมจํานวน ๓๔ คน ดังตอไปนี้ 

  ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผานความ
เห็นชอบรายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ และ ๓/๒๕๖๒ จากคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๖ คน 
ดังนี้ 

๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง 
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนีย  บางเสน 
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 
 ๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช  พุฒแกว 
 ๕)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 ๖)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ  
 ๗)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 
 ๘)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ  สินถาวร 
 ๙)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรัตน  แผลงศร 
 ๑๐) อาจารย ดร.ลินดา  นาคโปย 
 ๑๑) อาจารย ดร.พรทิพย  คําชาย 
 ๑๒) อาจารย ดร.พรทิพย  อนเกษม 
 ๑๓) อาจารย ดร.สรรเสริญ  หุนแสน 
 ๑๔) อาจารย ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๕) อาจารย ดร.กฤษฎา  พลอยศรี 
 ๑๖) อาจารย ดร.นิวัตต  นอยมณี (อาจารยพิเศษ) 
 

  ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผานความ
เห็นชอบรายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒  จํานวน ๘ คน 
   ๑)  อาจารย ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์ 

 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 
 ๔)  อาจารย ดร.พรทิพย  อนเกษม 
 ๕)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ 
 ๖)  อาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล 
 



 ๔ 

 
 ๗)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชชาภรณ  รัตนภุมมะ (อาจารยพิเศษ) 
 ๘)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  มีสุข  (อาจารยพิเศษ) 

 

   ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๒  จํานวน ๓ คน 
 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ 
 ๓)  อาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล 
 

๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ผานความ
เห็นชอบรายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒  และ ๓/๒๕๖๒ จากคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ จํานวน ๑๐ คน ดังนี้ 

  ๑)  อาจารย ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ 
  ๒)  อาจารย ดร.ปยะพงศ  พัดชา 
  ๓)  อาจารย ดร.ธนเดช  กังสวัสดิ์ 

     ๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวัสนันท  วงศประสิทธิ์ 
    ๕)  อาจารย ดร.ศิริลักษณ  หลอพันธมณี  (อาจารยพิเศษ) 
    ๖) อาจารย ดร.ชวาลศักดิ์  เพชรจันทรฉาย  (อาจารยพิเศษ) 
    ๗)  อาจารย ดร.แววมยุรา  คําสุข   (อาจารยพิเศษ) 
    ๘)  อาจารย ดร.ธนทัส  ทัพมงคล   (อาจารยพิเศษ) 
   ๙) อาจารย ดร.อาภรณ  ภูเผือก   (อาจารยพิเศษ) 

   ๑๐) อาจารย ดร.มรกต  กําแพงเพชร  (อาจารยพิเศษ) 
 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) การเรียงลําดับรายชื่ออาจารยผูสอนใหเรียงจากอาจารยประจํากอน     

แลวจึงตอดวยอาจารยพิเศษ 
๒) ขอสังเกตคือ เปนอํานาจของสภาวิชาการหรือไมท่ีตองอนุมัติอาจารย

ผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา  อาจารยท่ีควรพิจารณาคุณสมบัติคืออาจารยพิเศษท่ีสอนระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และปริญญาเอก 

๓) ขอสังเกตเก่ียวกับการเขียนอางอิงของอาจารยผูสอนสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  ควรใสรายชื่อผูรวมวิจัยใหครบถวน 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบรายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี  
๒/๒๕๖๒  และภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๒ รวมจํานวนท้ังสิ้น ๓๔ คน ดังนี้ ๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๑๖ คน  ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน จํานวน ๘ คน  และ ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๐ คน  
และมอบผูรับผิดชอบหลักสูตรแตละหลักสูตรตรวจสอบการเขียนอางอิง  โดยเฉพาะการใสรายชื่อผูรวมวิจัย            
ใหครบถวน  แลวจึงดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 
 
 



 ๕ 

 
 ๔.๒ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
   สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป ไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    
ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)             
โดยปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  วัตถุประสงคหนา ๗ ควรใสใหครบ ๕ ขอ ซ่ึงตรงกับหัวขอผังแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หนา ๖๕ – ๖๘   
   ๒)  ควรเพ่ิมดานท่ี ๖ ทักษะทางดนตรี เนื่องจากเปนธรรมชาติของสาขาวิชา
ปฏิบัติ และควรจัดเรียงวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมเพ่ือใหสอดคลองกับผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   
   ๓)  ดานท่ี ๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สะทอน 
ใหเห็นวานักศึกษาของเราทํางานเปนทีม  และเปนวงดนตรีได  
   ๔)  ดานท่ี ๕ ควรเพ่ิมการแสดง  การสื่อสาร  การนําเสนอผลงานใหเปนท่ีสนใจ
ของผูชมผูฟง 
   ๕)  ควรนําอัตลักษณของนักศึกษาท่ีประกาศในเว็บไซต ใหเปนท่ีรูวาบัณฑิต             
ท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาตองมี “จิตอาสา  ใฝรู  สูงาน”  ลักษณะเชนนี้ควรไป
ปรากฏอยูในวัตถุประสงคของหลักสูตรและแสดงใหชัดเจน  ซ่ึงจะมีความแตกตางจากท่ีอ่ืน 
   ๖)  หนา ๗ เพ่ิมหัวขอ ๑.๒ ความสําคัญของหลักสูตร โดยเขียนใหสัมพันธและ
สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนของหลักสูตร  และตอบสนองตอสังคมอยางไร 
   ๗) ขอสังเกตเรื่องอาชีพท่ีสามารถประกอบได หนา ๓ ขอ ๘.๘ เปนอาจารย
ผูสอนโรงเรียนเอกชน  สาขาตองแจงนักศึกษาวาเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวไมไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู 
หรืออาจมีชองทางท่ีสามารถขอใบอนุญาตชั่วคราวได 
   ๘) วิชาการปฏิบัติหลายวิชาท่ีมีลําดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ในรายวิชาเดียวกันซ่ึงเก่ียวกับ
ความเขมขนของหลักสูตร  ซ่ึงตองระบุวาเปนวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Prerequisite)  
   ๙) เพ่ิมทักษะท่ี ๖ คือทักษะพิสัยในตาราง Curriculum Mapping  โดยตอง
เนนความรับผิดชอบหลัก (● จุดดํา) ของรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 
   ๑๐) แกไขภาษาอังกฤษ หนา ๕๖ รายวิชา HTM412 พิธีไหวครูนาฏดุริยางค-
ศิลปไทย ใหถูกตอง 
   ๑๑) แกไขภาษาอังกฤษ หนา ๕๗ รายวิชา HTM416 จิตวิทยาการสอนดาน          
ดุริยางคศิลปไทย ใหถูกตอง 
   ๑๒) พิจารณาหนา ๕๘ จะใชวา “การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา” 
หรือไม 
   ๑๓) หนา ๑๒๕ ชื่อยอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  ตัดคําวา“นาฏดุริยางค-
ศิลปไทย” ออก 
 



 ๖ 

 
   ๑๔) หนา ๖๑  ควรใสคุณวุฒิของอาจารยพิเศษใหครบถวนทุกคุณวุฒิ 
   ๑๕) ควรมีขอมูลหลักฐานสนับสนุนเชิงประจักษท่ีแสดงจํานวนผูเรียนข้ันต่ํา            
ท่ีวิเคราะหตนทุนแลวไมขาดทุน 
   ๑๖) ขอสังเกตตาราง Curriculum Mapping หนา ๗๕ – ๘๐ ดานท่ี ๑ 
คุณธรรมจริยธรรม ขอ ๓ และดานท่ี ๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนจุดขาวท้ังหมด ซ่ึง สกอ. จะดูวาจะตองมีอยางนอย ๑ รายวิชาท่ีเปนจุดดําเพ่ือตอบสมรรถนะในดานนั้นได 
   ๑๗)  ขอสังเกตควรมีแบบแผนในการเติมจุดดํา จุดขาว ท่ีใหความสําคัญของ
รายวิชาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   ๑๘) ทบทวนภาษาอังกฤษใหมใหถูกตอง  โดยเฉพาะการแปลจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ 
   ๑๙) ขอสังเกตวงรอบของ พ.ศ. ซ่ึงหนาปกเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓   
แตหลักสูตรเดิมเปน พ.ศ. ๒๕๕๔  
   มติท่ีประชุม เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และมอบผูพัฒนาหลักสูตร 
ปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการใหถูกตองครบถวน โดยเฉพาะ
ตรวจสอบในเรื่อง พ.ศ. ท่ีปรับปรุงหลักสูตร และมอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ           
การปรับแกไขอีกครั้ง  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตอไป 
 
 ๔.๓ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ซ่ึงปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 
เม่ือวันพุธท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ขอสังเกต ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมตรงกัน 
   ๒)  ขอสังเกตงานบรรณารักษ และอาชีพบรรณารักษ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  
และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปรับการจัดการสารสนเทศในหองสมุด การสืบคนมากข้ึน                 
ซ่ึงปริญญายังเปนศิลปศาสตรบัณฑิตอยู  ผูสนใจท่ีจะมาเรียนจะตองคิดวาเม่ือสําเร็จการศึกษาไปแลว                  
จะประกอบอาชีพอะไร  จะไปทํางานบรรณารักษเหมือนเดิมหรือไม  ซ่ึงผูพัฒนาหลักสูตรจะตองนําไปวิเคราะห
ตอไป 
   ๓)  มีความทันสมัยของการจัดกลุมรายวิชาเอก  ความสามารถการจัดเก็บขอมูล  
การจัดโครงสรางรายวิชาแบบใหม 
 
 
 



 ๗ 

 
   ๔)  ขอสังเกต หลักสูตรนี้มีการฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกสหกิจศึกษา             
ซ่ึงในแผนการเรียนระบุไวอยางใดอยางหนึ่ง  หากเปนการฝกประสบการณวิชาชีพจะตองมีการเตรียมการ            
ฝกประสบการณวิชาชีพ ๒ หนวยกิตกอน  หรือหากฝกสหกิจศึกษา ตองมีการเตรียมฝกสหกิจศึกษา และฝก           
สหกิจศึกษา มีความแตกตางกันอยางไร นักศึกษาจะตองเลือกอะไร หรือจะตองฝกท้ัง ๒ อยางในเทอมเดียวกัน  
มีเกณฑอะไรในการคัดเลือกนักศึกษา 
   ๕)  ปรับวัตถุประสงคเปน ๕ ขอ เพ่ือใหตรงกับตาราง Curriculum Mapping 
   ๖)  ขอเสนอแนะ  ตอไปหองสมุดแหงอนาคตจะไมจํากัดเวลาในการใชบริการ 
และอยูท่ีใดก็ได  อาจจะไมอยูในรูปแบบหนังสือ  เปนแบบออนไลน  ซ่ึงตอไปผูพัฒนาหลักสูตรตองทําหลักสูตร
ใหทันสมัยยิ่งข้ึน 
   ๗)  ควรแยกในการอธิบายแนวคิด  หลักการความสําคัญของบรรณารักษศาสตร
กอน  แลวจึงอธิบายแนวคิด  หลักการของสารสนเทศศาสตร 
   ๘)  หากคิดวาครูบรรณารักษยังเปนจุดแข็ง  เราควรจะคงไวในหลายๆ เรื่องเชน  
การสงเสริมการอาน  แกนสาระของความเปนบรรณารักษศาสตรท่ีสะทอนใหเห็นถึงการใฝหาความรูอยาง
ตอเนื่องในโลกของการเรียนรูตลอดชีวิต และในขณะเดียวกันก็ตองอาศัยเครื่องมือเพ่ือใหไดความรู                       
ในปริมาณมาก  ซ่ึงตอสามารถเขียนใหหลักสูตรมีความทันสมัยมากข้ึน 
   ๙) ตรวจสอบงานวิจัยของอาจารยธีรยุทธ  จันทรเขียว เก่ียวกับความสอดคลอง
ของงานวิจัยกับเนื้อหาของหลักสูตร  และเกณฑการเผยแพรงานวิจัยป ๒๕๖๒ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                  
ในหลักการ และมอบผูพัฒนาหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
ใหถูกตองครบถวน  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบการปรับแกไขอีกครั้ง โดยเฉพาะ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยธีรยุทธ จันทรเขียว และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยปรับปรุง
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 
เม่ือวันศุกรท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ซ่ึงมติท่ีประชุมสภาวิชาการ เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี            
๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ (มคอ.๑) ซ่ึงเม่ือตรวจสอบแลวเลมหลักสูตรท่ีนํามาเสนอยังไมสอดคลองกับ 
มคอ.๑ โดยท่ีประชุมมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สื่อสารกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร             
ใหปรับหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยใชชื่อสาขาวิชา ขอ (๘) เทคโนโลยีอ่ืนๆ แลวจึงนํามาเสนอ
ตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 



 ๘ 

 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไดปรับหลักสูตรตาม มคอ.๑ แลว แตเม่ือสงให
ผูทรงคุณวุฒิท่ีวิพากษอานจํานวน ๓ คน ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิแนะนําวาควรจะปรับกลับมาเปนหลักสูตร                   
วิทยาศาสตรบัณฑิต เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตมีวิชาเฉพาะ  ซ่ึงขณะนี้ มคอ.๑ เทคโนโลยีเกษตร             
ยังดําเนินการไมเรียบรอย  ดังนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอปรับแกไขมาเปนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตกอน 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑) หากปรับแกไขเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จะตองมีการเปลี่ยนชื่อ
ปริญญาจากเทคโนโลยีบัณฑิต เปนวิทยาศาสตรบัณฑิต  ซ่ึงขณะนี้ยังมีนักศึกษาอยูท่ีสาขาวิชา 
   ๒ ) ในกรณีท่ีจะเปลี่ยนบริบทของหลักสูตรจากเทคโนโลยีบัณฑิต เปน           
วิทยาศาสตรบัณฑิต  จะใชอาจารยประจําหลักสูตรชุดเดิมไมได  เนื่องจากปรัชญาของหลักสูตร และบริบทการ
เรียนการสอนคนละแบบกัน  จึงจะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรอีก ๑ ชุด ซ่ึงสาขาวิชามีอาจารยเพียงพอ
หรือไม   
   ๓)  หากจะปรับเปนหลักสูตรใหมอาจารยประจําหลักสูตรตองมีศักยภาพ  
คุณวุฒิ  และคุณสมบัติครบถวน 
   มติท่ีประชุม  มอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนหารือ           
ในประเด็นดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหชัดเจน  และมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีหารือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรใหเรียบรอยกอนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 
 ๔.๕ พิจารณาขอมูลและรายละเอียดท่ีจําเปนในการออกแบบหลักสูตรโครงการ
บัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการ
อุดมศึกษาไทย (Non Degree) จํานวน ๔ หลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non Degree) ซ่ึงผลิตตาม
ความตองการของสถานประกอบการ  มี Partner แตละสวนแลว  มีระบบบริหารจัดการกลางโดยผานการทํา
Courseware ซ่ึงจะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม จึงขอนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ประเภท
ประกาศนียบัตร  ดังนี้ 

๑. หลักสูตรอบรมระยะสั้น  กลุมอุตสาหกรรมเพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน  
โดยอาชีวศึกษามีการสํารวจความตองการของนักศึกษา จํานวน ๑๙๗ คน ตองการเรียนในวันอาทิตย 

   ๒.  หลักสูตรอบรมระยะสั้น  กลุมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ      
โดยมหาวิทยาลัยไดรับทุนโครงการบัณฑิตพันธุใหม 

  ๓. หลักสูตรอบรมระยะสั้น กลุมผูสูงอายุ ซ่ึงผลิตใหกับสถานประกอบการ  
รวมท้ังกลุมท่ีดูแลผูสูงอายุท่ีอยู อบต. ดวย 
   ๔. หลักสูตรอบรมระยะสั้น  กลุม Soft skill  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 

 
 
 
 
 



 ๙ 

 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  เปนหลักสูตรท่ีดีท่ีและมีกลุมเปาหมายมาก เชน หลักสูตรความปลอดภัย     
ในโรงงาน เนื่องจากกฎหมายแรงงานตองมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ซ่ึงจะตองมีใบ 
Certificate  
   ๒)  หลักสูตรอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  ซ่ึงทําความรวมมือ
กับบริษัทตามโครงสรางเรียน ๔ ป สามารถเก็บหนวยกิตเปน Credit Bank ได ซ่ึงเกณฑในการเทียบโอน
จะตองมีความแตกตางกับหลักสูตรปกติซ่ึงเม่ือนํามาเทียบกับหลักสูตรท่ีไดปริญญา และมีเรื่องของการฝก
ประสบการณ จะมีวิธีการเทียบเคียงอยางไร ใหเทาไหร ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองคิดในอนาคต 
   ๓) หลักสูตรผูสูงอายุ  เปนหลักสูตรท่ีควรทําอยางยิ่งและเปนโครงการท่ีดี             
ซ่ึงตอไปจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนมากเรื่อยๆ เนื่องจากชาวญี่ปุนท่ีเกษียณอายุอาจจะมาอาศัยอยู 
   ๔)  กลุม soft skill  จะแตกตางจากหลักสูตรอ่ืนคือ  ยกเนื้อหารายวิชาของวิชา
ศึกษาท่ัวไปมาท้ังหมด  อาจจะไมตองนํามาท้ังหมดก็ได  ซ่ึงเม่ือเปดเปนหลักสูตรออนไลนในการเรียนการสอน
จะยกมาท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง เปนจํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมง ซ่ึงในหลักการจริงๆ แลว 
Non Degree จะไมเนนในสวนท่ีวาจะตองเรียนก่ีชั่วโมง ปฏิบัติก่ีชั่วโมง สวนใหญจะศึกษาดวยตัวเอง            
เปนหลัก  ซ่ึงขอสังเกตมองวาไมตองใสรายละเอียดทฤษฎีและปฏิบัติ ควรใสเพียง Course Outline ควรระบุ
วาเม่ือผานการอบรมแลวจะไดใบ Certificate ระยะเวลาในการเก็บนานเทาไหร  แลวสามารถเปลี่ยนมาเปน 
Credit Bank โดยสามารถดูจาก Course Outline และเกณฑในการผานวาเทาไหร  โดยไมจําเปนตองระบุ
จํานวนชั่วโมงลงไปก็ได  และยังสามารถพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆ ไดอีกในกรณีท่ีเปนหลักสูตร Training ระยะสั้น  
ท่ีจบแลวสามารถทํางานไดเลย  ควรดําเนินการเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงชื่นชมมหาวิทยาลัยท่ีสามารถปรับตัวไดอยาง
รวดเร็ว  ในขณะท่ีจํานวนนักศึกษาลดนอยลงก็จะตองดําเนินการเชนนี้  อนาคตบริษัทอาจจะไมตองการคนท่ี
สําเร็จการศึกษาแลวไดใบปริญญาแตตองการคนท่ีทํางานเปน  เพราะฉะนั้นในหลักสูตรออนไลนจะทําอยางไร 
ท่ีจะสอนใหผูเรียนทํางานเปน 
   ๕)  เปนหลักสูตรท่ีนาสนใจ และเปนการดําเนินการท่ีรวดเร็วและทันตอ
เหตุการณในขณะท่ีผูเรียนเริ่มลดลง  ซ่ึงมหาวิทยาลัยอยูในพ้ืนท่ี EEC อยูแลว 
   ๖)  การออกแบบหลักสูตรตองสรางการเรียนรูแบบกํากับตนเอง  รวมท้ังมีการ
วัดประเมินอยางไรจึงจะซ่ือสัตยตอตนเอง  กํากับตนเอง  ซ่ึงผูท่ีออกแบบการเรียนรูจะตองคํานึงถึง หรือ
กระบวนการในการวัดประเมินผลแบบขณะเรียนรูแบบ AaL (Assessment as Learning) เชน เรียนได                 
๑ หนวย  ตองมีการวัดความรูความเขาใจแทรกเขาไป และมีสารสนเทศปอนกลับ หากสามารถออกแบบการ
เรียนรูแบบ Non Degree ในลักษณะคอมพิวเตอร  ใหมีการวัดประเมินสําเร็จเขาไปดวย โดยเฉพาะ AaL           
เขาไป  แลวเพ่ิม Information เปนการวัดประเมินจัดวางผูเรียนวาจะตองเรียนอะไรเพ่ิมเติมบางกอน-หลัง  
หรืออาจมีแบบประเมินวาใครเหมาะกับการเรียนแบบใด 
   ๗)  ตองการใหศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเชื่อ ท่ีมีสมรรถนะเปนตัวตั้ง  ผูเรียน
ท่ีแตกตางกัน  มีทักษะ  รวมท้ังการเรียนรูแบบกํากับตนเอง  มีคุณลักษณะผูเรียนรูตลอดชีวิตนํามาแทรกให
กลมกลืนในหลายๆ สวน   
   ๘)  เอกสารการสอนในทุกเรื่องจะตองเปนหนวยการเรียน  ซ่ึงแตละหนวย
จะตองมีองคประกอบ ๖ ขอ คือ ๑) ยึดหลักจิตวิทยาของ Ausubel  ตัวบอกเคาโครงลวงหนา (A) ตัวบอก
รายละเอียดระหวางดําเนินการ (C) สรุปประเด็น (P) ปูพ้ืนลวงหนาโดยมีแผนการสอน (O) ๒) จะตองมีสาระ 
 



 ๑๐ 

 
เนื้อหาแนวคิด โดยยึดหลักความรู ท่ีนํามาสอนจําแนกจากงายไปหายาก จําแนกจากหนวย เปนตอน                   
เปนหัวเรื่อง เปน keyword ซ่ึงผูปฏิบัติตามจะรูไดเฉพาะตน  และมี Feedback  มี Active Learning  มีชุด
การสอน  และทําอยางไรจึงจะใหนักเรียนชื่นชมในความสําเร็จของตนเอง ตองมี Pre-test  แผนการสอน 
เนื้อหาสาระ  มีกิจกรรมใหทํา  มีแนวตอบ  Post-test  
   ๙)  ควรนําหลักสูตรไปทดลองดําเนินการ 
   ๑๐) เลี่ยงการใชคําวา “บทท่ี”  ใหใชคําวา “หนวยท่ี” 
   ๑๑) ในอนาคตหากอนุญาตใหเรียนถึง ม.๓ จะเปนการดีเพราะเปดโอกาส              
ใหนักศึกษาท้ังประเทศไดเขามาเรียน 
   ๑๒) Competency Based ควรตั้งทีมวิเคราะหสมรรถนะใหชัดเจน วิเคราะห
ความรูพ้ืนท่ีฐาน วิเคราะหความรูท่ีจะพัฒนาทักษะ ผนึกผสานกับคุณลักษณะท่ีจําเปนรวมดวยกันแลวนําไป
ประยุกตใชวาตองการ KSA มากนอยเพียงใด (K = Knowledge, S = Skill, A = Attribute) 
   มติท่ีประชุม  มอบผูพัฒนาหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ             
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๖ พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจัด
การศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning)  และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended  Learning) พ.ศ. ............. 
    ดวยมหาวิทยาลัยจะให มีการจัดการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended  
Learning) เพ่ือความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning) พ.ศ. ............. 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ไมควรใชคําวา “ประเมินผล” ใหใชคําวา “ประเมิน” 
   ๒)  ขอ ๖ (๒) ใหเพ่ิมขอความ “ในกรณีเลือกแบบมีชั้นเรียน....” 
   ๓)  หนา ๒ ใหเพ่ิมขอ (๓) กอนขอ ๗ นักศึกษาสามารถเทียบประสบการณจาก
การทํางานมาใชในบางสวนของวิชาท่ีผูเรียนได  โดยนักศึกษาอาจนําแฟมงานท่ีแสดงผลงานเพ่ือนํามาเทียบ
บางสวนของรายวิชาท่ีเรียน 
   ๔)  หนา ๒ ขอ ๘  นักศึกษาท่ีผานการวัดผลและประเมินผลการศึกษาอาจ            
ขอเทียบโอน.......  แกไขเปน  “นักศึกษาท่ีผานการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสามารถขอเทียบโอน.....” 
   ๕)  ขอสังเกต ขอ ๘ (๔) สําหรับการเรียนออนไลน  ถาจะเทียบไดคือกลุม              
Soft skill เพราะมีจํานวนหนวยกิต ซ่ึงในความเปนจริงคือไมตองใสหนวยกิต แตตองพิจารณาวาเนื้อหาแคไหน
คือ ๑ หนวยกิต เทียบเทาก่ีชั่วโมง การวัดประเมินผลเก็บแบบใด และเทียบเทากับ ๓ หนวยกิตเทาไหร จะมีวิธี
ประเมินอยางไร  และเทียบอยางไรกับนักศึกษาปกติท่ีเรียนในชั้นเรียนกับท่ีเรียนออนไลนจํานวนชั่วโมงเทากัน
หรือไม  
 
 
 



 ๑๑ 

 
   ๖)  เพ่ิม ขอ ๑๓  ท้ังนี้ หากอะไรท่ีอยูเหนือจากขอบังคับใหอยูในอํานาจของ
อธิการบดีในการพิจารณาท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้ 
   ๗)  ใหระวังการใชคําระหวาง Learning กับ Education เนื่องจากมีความหมาย
แตกตางกัน 
   ๘)  (ราง) ประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาแบบผสมผสานฯ ขอ ๓ (๒) 
แกไขเปน “แบบออนไลน เก็บคาธรรมเนยีมหนวยกิตละ ๕๐๐ บาท” 
 มติท่ีประชุม  มอบงานนิติกรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๗ พิจารณาการปรับแก ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ .๐๘) หลักสูตร                 
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  คณะครุศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจํา
หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด  คุณวุฒิ ค.ด. (เทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา) เนื่องจากยายไปประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
เปล่ียนเปน อาจารยชาญณรงค  คําเพชร  คุณวุฒิ กศ.ม. (พลศึกษา) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
   มติ ท่ีประชุม เห็นชอบการขออนุ มัติ เปลี่ ยนอาจารยประจํ าหลักสูตร           
(สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                
และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

 ๔.๘ พิจารณาการปรับแก ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ .๐๘) หลักสูตร                 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยน
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรัตน  แผลงศร  คุณวุฒิ ค.ด. 
(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) เนื่องจากลาออกจากราชการ เปล่ียนเปน ผูชวยศาสตราจารย                  
ดร. ดรัณภพ เพียรจัด  คุณวุฒิ ค.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
   มติ ท่ีประชุม เห็นชอบการขออนุ มั ติ เปลี่ ยนอาจารยประจํ าหลักสูตร           
(สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัย               
เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

 

 



 ๑๒ 

 

 ๔.๙ พิจารณาการปรับแก ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ .๐๘) หลักสูตร                 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
    สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจํา
หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๑ 
คน คือ เปล่ียนจาก อาจารย ดร.อมรรัศมี  จิณรักษ  คุณวุฒิ ปร.ด. (เคมีประยุกต) เนื่องจากยายไปประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก เปล่ียนเปน อาจารย ดร. นภาดา  
วิเชียรพงษ  คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
   มติ ท่ีประชุม เห็นชอบการขออนุ มั ติ เปลี่ ยนอาจารยประจํ าหลักสูตร           
(สมอ .๐๘ )  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรปรับปรุ ง พ .ศ .  ๒๕๕๘ )  และ                    
มอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

 ๔.๑๐ พิจารณาการปรับแก ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ .๐๘) หลักสูตร                 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) ดังนี้ 
    ๑) ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก 
อาจารยสุรพล  หิรัญมุทราภรณ  คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เนื่องจากคุณสมบัติไมผานตามเกณฑ 
สกอ. ในเรื่องประสบการณการทํางาน เปล่ียนเปน อาจารย ดร .อมรรัศมี  จิณรักษ  คุณวุฒิ ปร.ด .                   
(เคมีประยุกต) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
    ๒) ขออนุมัติปรบัแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) ดังนี้ 

       (๑) ปรับรายวิชาท่ีเปนทฤษฎีควบปฏิบัติการ จากโครงสรางเดิมจํานวน             
๑๔ รายวิชา ปรับเปนวิชาทางทฤษฎี ๘ รายวิชา และวิชาปฏิบัติการ ๑๕ รายวิชา 

   (๒) รวมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาซํ้าซอนกันคือ จุลชีววิทยา และจุลชีววิทยาสําหรับ
เคมีชีวภาพฯ เขาเปนรายวิชาเดียว คือจุลชีววิทยาสําหรับเคมีชีวภาพ  โดยมีรายวิชาท่ีแยกเปนทางทฤษฎีและ
รายวิชาทางปฏิบัติการ ซ่ึงการปรับนี้ทําใหวิชาทางทฤษฏีควบปฏิบัติในหลักสูตรจากเดิม ๘๙ หนวยกิต 
เปลี่ยนเปนวิชาทางทฤษฎีเปน ๕๖ หนวยกิต และวิชาทางปฏิบัติการเปน ๓๖ หนวยกิต 
     ท้ังนี้เปนไปตามขอเสนอแนะของสํานักมาตรฐานฯ กระทรวงการอุดมศึกษา 
ท่ีกําหนดใหหลักสูตรทางดานปฏิบัติการ จําเปนตองมีรายวิชาดานปฏิบัติการไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และ
รายวิชาทางทฤษฎีไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต โดยท่ีการปรับโครงสรางในครั้งนี้ไมกระทบกับจํานวนหนวยกิต 
รวมของหลักสูตร 
    มติท่ีประชุม เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร  และ
ปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือก (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 



 ๑๓ 

 
 ๔.๑๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ สาขาวิชาวัดผลและวิจัย
การศึกษา คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) 
  คณะครุศาสตรขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา มีภาระ             
งานสอนในความรับผิดชอบ จํานวน ๙๒ คาบ มีอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน ๒ คน โดยแตละทานมีภาระ
งานสอน  ดังนี้ 

๑. อาจารย ดร.หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต (ประธานสาขาวิชา) มีภาระงานสอน           
ภาคปกติจํานวน ๑๒ คาบ  และภาคพิเศษ (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) จํานวน ๑๒ คาบ  รวมท้ังสิ้น ๒๔ คาบ                 
(มีภาระงานเกินเกณฑ จํานวน ๖ คาบ) 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา  กุลนภาดล  มีภาระงานสอนภาคปกติ 
จํานวน ๑๖ คาบ  และภาคพิเศษ (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) จํานวน ๑๒ คาบ รวมท้ังสิ้น ๒๘ คาบ (มีภาระงาน 
เกินเกณฑ จํานวน ๔ คาบ) 
   ท้ังนี้  ทางสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา  ไดเคยเสนอชื่ออาจารยพิเศษสอน
นักศึกษาภาคปกติไวแลว จํานวน ๕ คน  แตยังไมเพียงพอ  จึงขอเสนอชื่ออาจารยพิเศษสอนนักศึกษาภาคปกติ
เพ่ิมเติม จํานวน ๘ คน  หากมีกรณีท่ีสาขามีคาบสอนในความรับผิดชอบเกินในภาคการศึกษาตอๆ ไป                 
ดังรายชื่อตอไปนี้ 

๑. อาจารยพจนีย  ศรีศรงั 
๒. อาจารยวิริยะ  ผดาศรี 
๓. อาจารย ดร.ธัชทกฤต  เทียมธรรม 
๔. อาจารยมนตรี  หิรัญชัย 
๕. อาจารย ดร.ศิรินทร  มีขอบทอง 
๖. อาจารย ดร.อาทิตย  อินตะแกว 
๗. อาจารย ดร.ปริญญา  เรืองทิพย 
๘. อาจารย ดร.ฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล  

  มติท่ีประชุม  อนุมัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษสาขาวิชาวัดผลและวิจัย
การศึกษา คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) จํานวน ๘ คน และมอบคณะ               
ครุศาสตร  ดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการใหความ
เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



 ๑๔ 

 
 ๕.๒ แจงเรื่องแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม             
พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีประชุมพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงมติท่ีประชุมอนุมัติให อาจารยอมรรัตน 
ดอกไมขาว พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ฝายเลขานุการจะแจงใหทราบ
อีกครั้ง 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น. 
 
 
 

        (อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ)        
                                        ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                             
              ผูจดบันทึกการประชุม                           
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