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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 

วันจันทรท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

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

ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ             ติดภารกิจ  
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ  
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ       ติดภารกิจ 
 ๔. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา    ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ                     ติดภารกิจ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒.  อาจารยนุชจรินทร  ครูเกษตร  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 
 ๓.  นายอุดม  คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑. ประธานท่ีประชุม แจงวา ปงบประมาณท่ีผานมามหาวิทยาลัยมีการเขียนขอเสนอ
โครงการของบประมาณบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ซ่ึงไดงบประมาณจํานวน ๓ โครงการ และ
งบประมาณแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จํานวน ๑ โครงการ และ              
ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ นโยบายของภาครัฐตองการใหทําตาม 10 S-Curve โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัย              
ลงพ้ืนท่ีและเขียนขอเสนอโครงการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการในเรื่อง Soft Skill เฉพาะหลักสูตรท่ีเปน 
Non-Degree  



 ๒ 

 
   ๒. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายใหพัฒนา
หลักสูตรตาม Outcome - Based Education (OBE)  ซ่ึงหลักสูตรท่ีดําเนินการกอนหนานั้นก็ดําเนินการตาม
ข้ันตอนปกติ  แตสําหรับหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตองดําเนินการตาม 
Outcome - Based Education (OBE) และเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลมหาวิทยาลัยจึงตองให
อาจารยเรียนรูวิธีการทํา Outcome Base Education เบื้องตน  โดยเชิญคณะวิทยากรของท่ีประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย (ทปอ.) มาจัด Workshop ใหกับอาจารยภายในมหาวิทยาลัยในวันท่ี ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ซ่ึงทุกมหาวิทยาลัยใชวิทยาการชุดเดียวกันเปนทีมกลางใหความรู  เพ่ือเปนการเตรียมพรอมของ
หลักสูตรและใหรับรูรวมกันวาวิธีการเปนอยางไร   
   ๓ .   การทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร  ๒๐ ป   ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ราชนครินทรมีแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร ๖ ยุทธศาสตร  โดยผูแทนพระองคไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง ปรับแผนใหตรงตามยุทธศาสตรราชภัฏ ๒๐ ป เปน ๔ ยุทธศาสตร คือ การพัฒนาทองถ่ิน  
การผลิตและพัฒนาครู  การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
   ๔. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายใหปรับ
แผนปฏิบัติการตาม OKR ซ่ึงจะเปนตัวชี้วัดในครึ่งป จะมีคณะผูแทนพระองคฯ มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย             
ในแตละรอบจํานวน ๒ ครั้ง/ป  และมีการแตงตั้งคณะกรรมการมาประเมินมหาวิทยาลัย โดยเชิญศาสตราจารย
กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน มาเปนผูประเมินตามตัวชี้วัดซ่ึงเปนการประเมินท่ีเขมขนข้ึน ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะตองเตรียมรองรับการตรวจประเมินโดยตองมีรายงานการดําเนินการตามตัวชี้วัด               
ท่ีกําหนดไว 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                  
ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
กรุงเทพมหานคร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ๑)  แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)           
ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือทราบ  เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาวันท่ี 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒) แจงผลการพิจารณาการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (เพ่ิมเติม) จํานวน ๑ คน ไปยังคณะเพ่ือดําเนินการ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการทําคําสั่ง
แตงตั้ง 
 



 ๓ 

 
 ๓) แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
(สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)               
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ  เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๔) แจงผลการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ เสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ 
ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๕) แจงมติการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) ไปยังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพ่ือแจงผูพัฒนาหลักสูตรเรงดําเนินการตามมติ 
 ๖) แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติหลักสูตรระยะสั้น Non-degree 
จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรนักสรางสรรคเนื้อหาออนไลน (CONTENT CREATOR) : สรางอาชีพจาก
รูปภาพดวยโทรศัพทมือถือ  ไปยังสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพิจารณาเรียบรอยแลวเม่ือวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  
 ๗) แจงผลการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร             
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .........  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบและ
ดําเนินการตามมติ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการขออนุ มัติปรับแก ไขรายละเ อียดหลักสูตร (สมอ .๐๘ )             
คณะครุศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร 
     ๑)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารย ดร.เยาวนุช  ทานาม คุณวุฒิ กศ.ด. (ศึกษาปฐมวัย) เนื่องจาก
ลาออกจากราชการตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เปล่ียนเปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ             
พจนาอารียวงศ คุณวุฒิ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ             
ครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    ๒)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
คณะครุศาสตร  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  พจนาอารียวงศ  คุณวุฒิ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  เนื่องจากยายไปประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปล่ียนเปน อาจารย ดร.พรทิพย  อนเกษม  คุณวุฒิ  
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
 
 



 ๔ 

 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จํานวน ๑ คน และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จํานวน ๑ คน โดยมอบฝายเลขานุการ 
สภาวิชาการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน ๕ หลักสูตร 
     ๑) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารยศิรินันท  คําสี 
คุณวุฒิ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) เนื่องจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปล่ียนเปน อาจารยแววดาว  
พิมพพันธดี  คุณวุฒิ ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

    ๒)  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓) จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารยอมรรัศมี  จิณรักษ  คุณวุฒิ ปร.ด. (เคมีประยุกต) เนื่องจาก
ยายไปประจําหลักสูตรเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก เปล่ียนเปน อาจารยเทวิกา  เบ็ญจวรรณ  คุณวุฒิ 
วท.ม. (เคมี) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยการเวียน
หนังสือเม่ือวันศุกรท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
      ๓) สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒)  ดังนี้ 
       ๓.๑)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑ คน คือ  
เปล่ียนจาก อาจารยสุรพล  หิรัญมุทราภรณ (ผูเชี่ยวชาญ)  คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เนื่องจาก
เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ และการลงขอมูลในระบบ CHECO เปล่ียนเปน อาจารย           
อมรรัศมี  จิณรักษ  คุณวุฒิ  ปร.ด. (เคมีประยุกต) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยการเวียนหนังสือเม่ือวันศุกรท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
     ๓.๒)  ปรับรหัสรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซ่ึงมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ 
            (๑) เปลี่ยนจาก SBI207 จุลชีววิทยาสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือก  เปล่ียนเปน SBI111 จุลชีววิทยาสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 
            (๒) เปลี่ยนจาก SBI208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับเคมีชีวภาพ
และพลังงานทางเลือก เปล่ียนเปน SBI112 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 
       (๓) เปลี่ยนจาก SBI315 เทคโนโลยีการหมักสําหรับเคมีชีวภาพและ
พลังงานทางเลือก เปล่ียนเปน SBI325 เทคโนโลยีการหมักสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 
 
 



 ๕ 

 
       (๔) เปลี่ยนจาก SBI316 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักสําหรับเคมี
ชีวภาพและพลังงานทางเลือก เปล่ียนเปน SBI326 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักสําหรับเคมีชีวภาพและ
พลังงานทางเลือก 
     ๔) สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๑ คน และเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรจํานวน ๒ รายวิชา เพ่ือให
สอดคลองกับ มคอ.๒ หลักสูตรเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  ดังนี้ 
     ๔.๑) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑ คน คือ 
เปล่ียนจาก อาจารยจันทรเพ็ญ  ไพรแกน  คุณวุฒิ วท.ม. (ฟสิกส) เนื่องจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
เปล่ียนเปน อาจารยพิไลพร  หนูทองคํา  คุณวุฒิ ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต) 
     ๔.๒) ขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรฟสิกสประยุกต จํานวน ๒ รายวิชา                 
ใหสอดคลองกับ มคอ.๒ หลักสูตรเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก  ดังนี้ 
               SPH131  ฟสิกสท่ัวไปสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 
               SPH132 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไปสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือก 
     ๕)  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขออนุมัติ
ปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ เพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรชีววิทยาประยุกต 
จํานวน ๖ รายวิชา ใหสอดคลองกับ มคอ.๒ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 
      ๕.๑)  SBI109 ชีววิทยาท่ัวไปสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 
        ๕.๒)  SBI110 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไปสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือก 
        ๕.๓)  SBI111 จุลชีววิทยาสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 
        ๕.๔)  SBI112 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือก 
        ๕.๕)  SBI325 เทคโนโลยีการหมักสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 
      ๕.๖) SBI326 ปฏบิัติการเทคโนโลยีการหมักสําหรับเคมีชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือก 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร             
(สมอ.๐๘) ดังนี้  
  ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๑ คน 
  ๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๓) จํานวน ๑ คน 
 



 ๖ 

 
  ๓. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) จํานวน ๑ คน  และเห็นชอบการปรับ
รหัสรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา 
  ๔. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๑ คน และเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชา                 
ในหลักสูตรฟสิกสประยุกต จํานวน ๒ รายวิชา 
  ๕. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๖ รายวิชา                  
  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  สาขาวิ ชา เทคโนโลยีการ เกษตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                        
ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓) ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราวประชุม          
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป   
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  หนา ๘  ใสความสําคัญของหลักสูตรนอยมาก  ซ่ึงอาจไมตองบอกเหตุผล 
   ๒)  หนา ๘ วัตถุประสงคควรมีอยางนอย ๕ ขอ ตามผังแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ (Curriculum Mapping) 
   ๓)  ทบทวนการเขียนหมายเลขหัวขอใหถูกตอง 
   ๔)  ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาปฏิบัติควรนําคําวา “Laboratory” ไปใสไว
ดานหลังของชื่อวิชา   
   ๕)  การเขียน Course Description ควรมีองคประกอบ ๓ สวน โดยใชหลัก
ACPO โมเดล คือ (๑) ตัวบอกเคาโครงลวงหนา การปูพ้ืน นิยาม แนวคิด หลักการ ทฤษฎี (๒) รายละเอียดของ
เนื้อหาท่ีจะสอน และ (๓) การนําไปประยุกตใช 
   ๖) องคประกอบดานเทคโนโลยีมีสวนประกอบท้ังหมด ๗ สาระ  สามารถนํามา
ปรับใชกับการเกษตรได  คือ  (๑) ระบบการเกษตร (๒) พฤติกรรมการเกษตร (๓) เทคนิควิธีการการเกษตร  
(๔) สื่อสารการเกษตร (๕) สภาพแวดลอมทางการเกษตร (๖) การจัดการ  และ (๗) การประเมิน  
   ๗) ควรใสองคประกอบของเทคโนโลยีการเกษตรใหครบ 
    ๘) หนา ๗๔ ขอ ๕ ขอกําหนดเก่ียวกับการทําปญหาพิเศษ  ซ่ึงกําหนดไวหลาย
รูปแบบ  ควรมีกระบวนการประเมินผลหลายวธิีหรือไม 
   ๙) หนา ๙๐ ควรปรับตารางใหครบท้ัง ๖ ดาน แลวใชวิธีขีดวาง 
   ๑๐) ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตลอดท้ังเลม 
 
 



 ๗ 

 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยมอบผูพัฒนาหลักสูตรปรับแกไข
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ซ่ึงผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือ 
วันจันทรท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ และ
นําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาว
เรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ขอสังเกตการลงลําดับตัวเลข  ควรยึดลําดับกอน – หลัง และเรียง ฟง  พูด  
อาน  เขียน  ตามลําดับ 
   ๒)  ใหเลี่ยงการใชคําวา “เชิง” ในชื่อรายวิชา 
   ๓)  วัตถุประสงคควรใสใหสอดคลองกับผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
(Curriculum Mapping) หนา ๕๘ อยางนอย ๕ ขอ 
   ๔)  ทบทวนวิธีการเขียนหัวขอท่ีเปนตัวเลข 
   ๕)  ขอสังเกต เนื่องจากผลงานวิจัยของ ผศ.น้ําตาล เทพพิพัฒน ใกลจะหมดอายุ
ซ่ึงตองเรงผลิตผลงานวิจัยชิ้นใหม  ดังนั้นจึงควรปรับใหเหลืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ๕ คน 
   ๖)  ขอแนะนําในการนําเสนอหลักสูตรจะตองบอกใหชัดเจนวานักศึกษาท่ีมา
เรียนในหลักสูตรนี้ไดอะไร สําเร็จการศึกษาแลวไปประกอบอาชีพอะไร สรุปโครงสรางใหอยูในแผนเดียว แสดง
ใหเห็นจุดเดนของหลักสูตร เสนอในรูปแบบ PowerPoint โดยมอบฝายเลขานุการประสานขอตัวอยางจาก 
สภามหาวิทยาลัย 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยมอบผูพัฒนาหลักสูตรปรับแกไขตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในเดือนมกราคมตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ไมมี 
 
 
 
 



 ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ หารือการแกไขปญหาเรื่องอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการผลิตอัตโนมัติ  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓)  ไดเสนอตอสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒  วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  ซ่ึงสภาวิชาการมีมติใหผูพัฒนาหลักสูตรดําเนินการตามมติท่ีประชุมใน ๓ ประเด็น  ซ่ึงประธาน
หลักสูตรไดทําหนังสือผานประธานสภาคณาจารยมายังนายกสภามหาวิทยาลัยในประเด็นหลักคือขอใหเรงรัด
การเปดหลักสูตรใหทันภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ โดยใหขอมูลรายละเอียดตางๆ มาหลายประเด็น ซ่ึงนายกสภา
มหาวิทยาลัยใหนําเรื่องดังกลาวมาขอความเห็นจากสภาวิชาการ ซ่ึงสภาวิชาการจะพิจารณาจากการดําเนินการ
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหมป ๒๕๖๓) ท่ีคูขนาน
กับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) เนื่องจาก             
มีความเชื่อมโยงกันของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี ๒ หลักสูตร ฝายเลขานุการสภาวิชาการจึงจัดทําข้ันตอนการ
ดําเนินการของ ๒ หลักสูตร มานําเสนอดังนี้ 
  ข้ันตอนการดําเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา        
การจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
  ๑. อาจารย ดร.สุรมน  ไทยเกษม (อาจารยประจําหลักสูตร วท.ม. การจัดการ
อุตสาหกรรม) ลาออกจากมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ๒. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษเพ่ือ
บรรจุแตงตั้งแทนอาจารย ดร.สุมน  ไทยเกษม 
  ๓. อาจารย ดร.ศรินยา  ประทีปชนะชัย  ไดผานการคัดเลือกเปนอาจารย
ประจําในหลักสูตร วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรมในตําแหนงผูมีความรูความสามารถพิเศษ เม่ือวันท่ี ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  ๔. สาขาวิชาเสนอ สมอ.๐๘ เปลี่ยนอาจารย ดร.สรุมน  ไทยเกษม เปน อาจารย 
ดร.ศรินยา  ประทีปชนะชัย  ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมครั้งท่ี 
๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เสนอสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๑ โดยมีมติใหถอนวาระเนื่องจากเอกสารหลักฐานรายละเอียดการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของ 
อาจารย ดร.ศรนิยา  ประทีปชนะชัย  ยังไมเรียบรอย 
  ๕. เสนอ สมอ.๐๘ เปลี่ยน อาจารย ดร.สุรมน  ไทยเกษม เปน อาจารย               
ดร. ศรินยา ประทีปชนะชัย เสนอสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๒) เม่ือวันท่ี ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  มติท่ีประชุม อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
  ๖ .  สภาวิชาการเสนอ สมอ .๐๘ เปลี่ยน อาจารย  ดร .สุรมน ไทยเกษม                
เปน อาจารย ดร. ศรินยา  ประทีปชนะชัย  เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
  ๗. อาจารย ดร.ศรินยา  ประทีปชนะชัย  ลาออกไปสังกัดหลักสูตร ป.ตรี วศ.บ. 
วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย) มีบันทึกขอจาง
อาจารยทดแทน 
 



 ๙ 

 
  ๘. สํานักสงเสริมฯ เสนอ สมอ.๐๘ เปลี่ยน อาจารย ดร.สุรมน  ไทยเกษม เปน 
อาจารย ดร.ศรินยา  ประทีปชนะชัย  เสนอสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  ๙. สาขาวิชาเสนอปดหลักสูตร วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีมติเห็นชอบใหปดหลักสูตร 
  ๑๐. สาขาวิชาเสนอบันทึกขอใหระงับการแกไข สมอ.๐๘ วท.ม.การจัดการ
อุตสาหกรรม  ท่ีเปลี่ยนเปนอาจารย ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย และเรงรัดการปดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโดยเร็ว 
  ๑๑. มอบคณบดีแจงผูพัฒนาหลักสูตรใหดําเนินการตามมติท่ีประชุมสภา
วิชาการ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
  ข้ันตอนการดําเนินการของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  ๑. หลักสูตรผานการวิพากษหลักสูตร ๓ ครั้ง คือ ครั้ง ท่ี ๑ วันท่ี ๘ – ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  และครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  ๒. ผูพัฒนาหลักสูตรเสนอหลักสูตร มคอ.๒ ตอคณะกรรมการประจําคณะวันท่ี 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ๓. ผูพัฒนาหลักสูตรเสนอหลักสูตร มคอ.๒ ตอสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 
(ครั้งท่ี ๑) วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ (มีปญหาเรื่องอาจารยประจําหลักสูตร จึงขอใหสาขาวิชากลับไปหารือ   
ในประเด็นดังกลาว) 
  ๔. ผูพัฒนาหลักสูตรเสนอหลักสูตร มคอ.๒ ตอสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 
(ครั้งท่ี ๒) วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มติท่ีประชุม มอบผูพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม ๒๕๖๓) ปรับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะและดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
   ๑) ดําเนินการทําหนังสือยกเลิก สมอ.๐๘  เดิม จากสภามหาวิทยาลัยท่ีเสนอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรกอนแลวจึงสามารถนํารายชื่อ อาจารย ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย                
มาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) ได 
   ๒) เรงดําเนินการในเรื่องการลงนาม MOU ระหวางมหาวิทยาลัย กับบริษัท
ท่ี ๒ บริษัท ท่ีอาจารยจากสถานประกอบการปฏิบัติงานโดยเร็วท่ีสุด 
   ๓) ดําเนินการจัดทําขอมูลอาจารยจากสถานประกอบการท้ัง ๒ ทาน ใหเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยศึกษาตัวอยางจากคณะวิทยาการจัดการ 
   โดยท้ัง ๓ เรื่องนี้ ตองนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  และเสนอ
ตอสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งตอไป  และมอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตาม
เรื่องยกเลิก สมอ.๐๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่ีผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปแลว โดยประสานเรื่องการทําหนังสือยกเลิกกับคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 



 ๑๐ 

 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑ )  ท่ีประชุมสภาวิชาการและท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย            
ใหหลักสูตรใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใหอาจารยมีคุณสมบัติพรอม 
   ๒)  อาจารย ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย  ลาออกจากตําแหนงผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ และมาสมัครเปนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงชื่อยังเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาโท จึงไมสามารถมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาตรีได 
   ๓)  สาขาวิชาเสนอเรื่องการปดหลักสูตร วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว  มายังบัณฑิตวิทยาลัยพรอมกับเอกสารแนบทุกรายการ
แตยังไมเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  เนื่องจากยังมีนักศึกษาจะตองปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ใหเปนไปตามเกณฑ ๒๕๕๘ และปรับใหอาจารยประจําหลักสูตรมี ๓ คน  
   ๔)  ขอสังเกตระยะเวลาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ แตสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันท่ี 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ใชระยะเวลาคอนขางนาน เหตุผลเนื่องจากมีบันทึกจากสาขาขอจางทดแทนอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาโท  จึงมีประเด็นวาหลักสูตรนี้จะเดินตออยางไร อาจารยจะสังกัดหลักสูตรปริญญาโท 
หรือหลักสูตรปริญญาตรี   
   ๕)  แกไขข้ันตอนการดําเนินการของหลักสูตร วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม 
โดยใหแสดงข้ันตอนแบบคูขนาน คือ (๑) ข้ันตอนการดําเนินการตั้งแตตนจนถึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ                     
(๒) ข้ันตอนท่ีเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๖) ขอเสนอแนะหากอาจารย ดร.ศรินยา  ประทีปชนะชัย  แทนอาจารย                
ดร.สุรมน  ไทยเกษม ตั้งแตแรก จะตองแทนยอนหลังไปอีก  และหลักสูตรปริญญาตรีก็ยังไมตองดําเนินการใดๆ 
จนกวาจะหาคนมาแทนอาจารย ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย ได จึงคอยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม              
โดยจะตองแกปญหาของหลักสูตรปริญญาโทใหเรียบรอยกอน  เนื่องจากมีปญหาเรื่องอาจารยประจําหลักสูตร
ไมพอ ดังนั้นคณะจึงควรตองปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให
เหลืออาจารยประจําหลักสูตร ๓ คน หรือจะปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขเนื่องจากยังมีนักศึกษาอยู  แตตอง
พิจารณาถึงการดูแลวิทยานิพนธนักศึกษาดวย  ซ่ึงเกรงวาหลักสูตรปริญญาโทอาจจะมีปญหา 
  ๗ ) หากยายอาจารย  ดร .ศรินยา ประทีปชนะชัย  มาประจําหลักสูตร         
ปริญญาตรี  หลักสูตรปริญญาโทก็จะไมผานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ซ่ึงจะมีผลตอ
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ 
  ๘) สาขาวิชาตองเลือกท่ีจะปดหลักสูตรแลวขอใชอาจารยเทาท่ีเหลืออยูดูแล
นักศึกษา  หรือจะปรับปรุงหลักสูตรโดยใชอาจารยประจําหลักสูตร ๓ คน  ซ่ึงหากปดหลักสูตรปริญญาโทตอง 
ดูระยะเวลาดวยวาจะปดไดเม่ือใด และอาจารย ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย  สามารถแทนอาจารย ดร.สุรมน  
ไทยเกษม  ไดตั้งแตเม่ือใด 
  ๑๐) หลักสูตรท่ีทําความรวมมือกับสถานประกอบการ (๓ + ๒) สามารถเปดรับ
นักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๒ ได แตขอใหเรงปรับหลักสูตรใหแลวเสร็จในภาคการศึกษาท่ี ๑ ใหเรียบรอย
โดยเร็ว 
  มติท่ีประชุม  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสภาวิชาการ  เสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
      



 ๑๑ 

 
 ๖.๒ พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับติดตามมาตรฐานหลักสูตร 
      ฝายวิชาการเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือใหการดําเนินงานกํากับติดตามมาตรฐานหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรและเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงคณะกรรมการมีท้ังหมด ๓ ชุด คือ ชุดท่ี ๑ เปนชุดกํากับ เปนกรรมการ            
ท่ีตรวจสอบใหหลักสูตรเปนไปตามทิศทางนโยบาย ชุดท่ี ๒ เปนชุดเจาหนาท่ีท่ีดูแลเรื่องการวิเคราะหขอมูล  
และชุดท่ี ๓ เปนชุดท่ีข้ึนบัญชีเพ่ืออานเลมหลักสูตร ตรวจสอบภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความถูกตองและ
รายละเอียดตางๆ  
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  แกไขจาก“คณบดีทุกคณะ” แกไขเปน “คณบดีท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรนั้น” 
   ๒)  เนื่องจากมีคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ จึงตองเสนอตอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม 
   ๓)  หนาท่ี  ใหปรับเปน  “คณะกรรมการมีหนาท่ีใหคําปรึกษา การดําเนินงาน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  กํากับทิศทางหลักสูตร...”  สวนหนาท่ี  อํานวยความสะดวก  วางแผน  ควรตอง
เปนหนวยงานปฏิบัติการคือคณะ 
   ๔)  ควรทําประกาศฯ การจายคาตอบแทนการอาน (เพ่ิมเติม) 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับติดตามมาตรฐานหลักสูตรในหลักการ และมอบฝายวิชาการทําประกาศฯ การจาย
คาตอบแทนการอาน (เพ่ิมเติม) และเสนอตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของตอไป 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 
 
 
 

        (อาจารยนุชจรินทร  ครเูกษตร)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ)        
                                        ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                             
              ผูจดบันทึกการประชุม                           
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