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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี       ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ   กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ  กรรมการ  
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      ติดภารกิจ 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ       ไปราชการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ      ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ    
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 ๔. อาจารย ดร.สรรเสริญ   หุนแสน ผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 ๕. อาจารย ดร.นภาดา   วิเชียรพงษ ผูรับผิดชอบหลักสูตรเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 
 ๖. อาจารย ดร.ศักดิ์ชัย  หงษทอง  ผูรับผิดชอบหลักสูตรเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 
 ๗. อาจารยอภิชัย   วิลาวรรณ  ผูรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร 
 ๘. อาจารยจักรกฤษณ   วรวีร  ผูรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร 
 ๙. อาจารยสุมัลลิกา   ดาวสุวรรณ  ผูรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยมธุริน   พงศกรพาณิช ผูรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ประธานท่ีประชุมแจงวา  ขณะนี้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไดดําเนินการจัดทํา
รายวิชาใหม ๑๐ รายวิชา  ซ่ึงไดวิพากษเรียบรอยแลวซ่ึงจะพัฒนาเปน e-Learning และจะทําเปน credit 
bank  ซ่ึงระหวางนี้มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยและผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทําระเบียบรองรับในเรื่อง credit bank แลวนํามาเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป             
ซ่ึงขณะนี้กระบวนการคือสรางทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบรายวิชาแลว  หลังจากนั้นมีการอบรมทํา cause 
online จัดทําปฏิทินการถายวิดีโอทํา cause online ท่ีเปน animation แลวจะเริ่มดําเนินการจัดทําการจัดซ้ือ
จัดจาง  ซ่ึงกระบวนการดังกลาวนี้จะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกรกฎาคม 
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๕/๒๕๖๒ วันพุธท่ี  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒    
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ๑)  แจงผลพิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ .๐๘) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)           
ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือทราบ  และเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
และผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลวเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   ๒) แจงผลการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร              
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี.........) พ.ศ. ......... ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                
ซ่ึงขณะนี้ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๒) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                    
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๒) ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๘๘ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๔ คน  และระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน รวมท้ังสิ้น
จํานวน ๙๓ คน  โดยผานการอนุมัติของคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะ  ดังนี ้
 
 
 



 ๓ 

 
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (คร้ังท่ี ๒) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
๑ การศึกษา ๕ ๒ - ๗ 
๒ ศิลปศาสตร ๑ - ๑ ๒ 
๓ วิทยาศาสตร ๑๒ ๑ - ๑๓ 
๔ การบริหารธุรกิจ ๕๗ - - ๕๗ 
๕ รัฐประศาสนศาสตร ๔ ๑ - ๕ 
๖ การบัญชี ๘ - - ๘ 
๗ สาธารณสุขศาสตร ๑ - - ๑ 
 รวมท้ังสิ้น ๘๘ ๔ ๑ ๙๓ 

 
  มติท่ีประชุม  
  ๑)  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑  

(ครั้งท่ี ๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๘ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๔ คน และระดับปริญญาเอก             
จํานวน ๑ คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน ๙๓ คน 

    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 
 ๔.๒ พิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร           
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                 
มติท่ีประชุมมอบคณะกรรมการหลักสูตรจัดทํารายละเอียดการแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  และเสนอเขาพิจารณาในคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจงวา  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเสนอแนะเก่ียวกับขอมูลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรของอาจารย 
ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล  โดยใหปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
    คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                    
จึงพิจารณาขอมูลผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรของ อาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล รวมกัน  และจัดทํา
รายละเอียดการแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือปรับผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรของ อาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล 
ใหม  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  โดยการแจงเวียนขอความเห็นชอบ
แลวเม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
โดยการแจงเวียนขอความเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 
 
 



 ๔ 

 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในการ               
ขอปรับขอมูลผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรของ อาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล  และมอบฝายเลขานุการเสนอ
ตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ พิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร              
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   คณะครุศาสตรขอปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  หลักสูตร               
ครุศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เพ่ือเพ่ิมรายวิชา              
EFA๗๐๕  นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) ในโครงสรางวิชาบังคับ หนา ๑๖  เนื่องจาก
ตรวจสอบพบวา รายวิชาดังกลาวไมปรากฏในโครงสรางวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข  โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๒ โดยท้ังนี้ตองระบุดวยวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  และผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   มติท่ีประชุม   
   ๑) เห็นชอบการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เพ่ือเพ่ิมรายวิชา EFA๗๐๕  
นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) ในโครงสรางวิชาบังคับ หนา ๑๖ เนื่องจากตรวจสอบพบวา 
รายวิชาดังกลาวไมปรากฏในโครงสรางวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข โดยท่ีประชุมใหมีผลบังคับใช
ยอนหลังสําหรับนักศึกษาป ๒๕๕๙  
   ๒)  มอบฝายวิชาการตรวจสอบขอมูลกรณีเชนนี้กับทุกหลักสูตร เก่ียวกับรหัส
รายวิชา  โครงสรางรายวิชา  เปนตน หากพบขอผิดพลาดใหรีบดําเนินการปรับแกไขทันที 
   ๓)  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ พิจารณาการขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
การปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย  ไมมีการเปดรับนักศึกษาใหมมาต้ังแตปการศึกษา 
๒๕๕๗ ซ่ึงทางสาขาวิชาไดเคยเสนอขอปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจาก ในขณะนั้นยังมี
นักศึกษาตกคางจํานวน ๔๖ คน แตในปจจุบันนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาหมดทุกคนแลว ประธานหลักสูตรฯ 
จึงไดเสนอขอปดหลักสูตรดังกลาว เนื่องจากไมมีนักศึกษาตกคางในหลักสูตร  ซ่ึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร  มีมติเห็นชอบการปดหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย   
  ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวไดเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข  โดยผานความ
เห็นชอบการปดหลักสูตรจากสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐  และผานการอนุมัติการปดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ในการประชุมครั้งท่ี  
๘/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 ๕ 

 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมอบ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรสงเอกสารประกอบการปดหลักสูตรเพ่ิมเติม เชน รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ  ข้ันตอนการปดหลักสูตรเริ่มดําเนินการตั้งแตเม่ือใด  และมอบฝายเลขานุการเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๕ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ตามท่ีสํานักเลขาธิการคุรุสภาไดสํารวจความประสงคในกาจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูสําหรับจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๖๒ โดย
หลักสูตรท่ีครบวงรอบของการใหหลักสตูร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ใหสถาบันปรับปรุงหลักสูตรและเสนอ
ขอรับรองไปยังสํานักเลขาธิการคุรุสภานั้น  ในการนี้คณะครุศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เพ่ือเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอไป  โดยผานการ
พิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันศุกรท่ี 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 
๓/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยจัดทําลักษณะเดียวกันกับระดับ
ปริญญาตรี  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑)  ควรปรับการระบุชวงเวลาการเปดรับนักศึกษาใหชัดเจน 
  ๒)  ควรระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในประกาศรับสมัครใหชัดเจน 

   ๓) รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู และรายวิชาปฏิบัติการสอน                
ในสถานศึกษา ควรระบุชั่วโมงฝกใหชัดเจน 
   ๔)  แกไขการระบุจํานวนชั่วโมงการฝกประสบการณวิชาชีพครูหนา ๑๗, ๑๘, 
๒๔  และ ๒๕  
   ๕)  หนา ๑๔ – ๑๕ ทบทวนประมาณการรายรับ-รายจายของหลักสูตร 
   ๖ )  ปรับความชัดเจนของภาคผนวกขอบัง คับ การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  ๗)  ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา ชื่อวิชา การพิมพใหถูกตองตลอด            
ท้ังเลมอีกครั้ง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไข มคอ.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมอบผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 



 ๖ 

 
 ๔.๖ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ปรับแกไขตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ตามท่ีสาขาวิชานิติศาสตร  ไดปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ไดปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.๒) โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ แลวนั้น 
  และเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชาวิชานิติศาสตรจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปน          
ไปตามเกณฑ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              
ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  หนา ๑๕ ควรระบุการแบงจํานวนกลุมวิชาตาม มคอ.๑ จํานวน ๘ กลุม
พรอมระบุลําดับท่ีกลุมวิชาแตละกลุมในตาราง 
   ๒)  หนา ๑๗ – ๑๘ ปรับการจัดหนาและตารางชื่อรายวิชา 
   ๓)  ตรวจสอบผลงานวิจัยของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ 

  ๔)  ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา ชื่อวิชา การพิมพใหถูกตองตลอด            
ท้ังเลมอีกครั้ง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไข มคอ.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  ปรับแกไขตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๗ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรใหม ๒๕๖๒) ไดจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
และผานความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑)  อาจมีการปรับการจัดการเรียนโดยใหนักศึกษาอยูในสถานประกอบการ              
ใหมากข้ึน 

  ๒)  ควรเพ่ิมผลการสํารวจความตองการการศึกษาตอในภาคผนวก 
  ๓)  ควรปรับเพ่ิมคุณสมบัติผูเขาศึกษา  เปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา 
 
 



 ๗ 

 
  ๔)  หลักสูตรอาจหาผูเชี่ยวชาญท่ีทําความรวมมือในศาสตรดานพลังงาน/

พลังงานทางเลือก เนื่องจากชื่อหลักสูตรเปนศาสตรรวมของเคมีชีวภาพ และพลังงานทางเลือกโดยเปนบุคคล
จากสถานประกอบการ 

  ๕)  รายวิชาในดานเครื่องกลอาจใชอาจารยทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๖)  วิชาแกนควรใสรายวิชาดานพลังงานเพ่ิมข้ึน 
  ๗)  หนา ๑๙ กลุมฝกประสบการวิชาชีพ เพ่ิมคําวา ทางเคมีชีวภาพและพลังงาน

ทางเลือก 
  ๘)  หนวยกิต รายวิชาเตรียมฝกประสบการณ และรายวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพ ควรใสจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ 
  ๙)  ควรปรับการเขียนหนวยกิตในรายวิชาสัมมนาเคมีชีวภาพ  
  ๑๐) ใหดําเนินปรับแกไขรายวิชา SBC205 ใหถูกตองเนื่องจากตรงกับรายวิชา

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๑๑) ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา ชื่อวิชา การพิมพใหถูกตองตลอด            

ท้ังเลมอีกครั้ง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไข มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมอบผูรับผิดชอบหลักสูตร  
ปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  และมอบฝายเลขานุการเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๘ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เสนอพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘ เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  และจะเปดใชในปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยปรับปรุงตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ท้ังนี้ไดดําเนินการปรับปรุงและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามลําดับ 
คือ  คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  และคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตรครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑) ควรมีแนวปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนในรูปแบบอ่ืน 

  ๒) มหาวิทยาลัยควรมีหนวยกลางในการดําเนินการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเฉพาะ
เนื่องจากปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

  ๓) หนา ๗ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ควรระบุวา มหาวิทยาลัยอาจจัด
การศึกษาภาคฤดูรอน ตอจากภาคการศึกษาท่ี ๒ ได โดยใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตรโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

 
 



 ๘ 

 
  ๔)  หนา ๗ ควรระบุหัวขออาจารยผูสอน 
  ๕)  หนา ๙ ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกในกลุมวิชาศาสตรแหงการคิด  และกลุมวิชา

ศาสตรของผูประกอบการ 
  ๖)  หนา ๑๒ และหนา ๑๔ ตรวจสอบการพิมพใหถูกตอง 

  ๗)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสามารถปรับปรุงไดตามความเหมาะสมหากมีการ
เปลี่ยนแปลง 

  ๘)  การจัดทําเนื้อหาเปนรูปเลมมหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูอาน Peer Review 
จํานวน ๒ ทาน  เพ่ืออานผลงาน และสามารถนําไปใชในการประกันคุณภาพหลักสูตรในรอบหาป 

  ๙)  ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา ชื่อวิชา การพิมพใหถูกตองตลอด            
ท้ังเลมอีกครั้ง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไข มคอ.๒ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยมอบผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ           
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ           
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป วันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน           
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

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