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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 

วันศุกรท่ี ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    ทําหนาท่ีประธาน 
 ๒.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๙. อาจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี   โรจนไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการฯ      กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  รักษาราชการแทนอธิการบดี      ติดภารกิจ 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓.  นางนุชจรินทร   ครูเกษตร  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๕. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
 

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   ๑.๑   รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  กรรมการและเลขานุการสภา
วิชาการ  แจงท่ีประชุมวา  เนื่องจากวันนี้  ๒๐  ตุลาคม ๒๕๖๐  อธิการบดีติดภารกิจดวน  จึงมอบหมายให
เรียนเชิญ  ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ  เปนประธานการประชุมแทนในครั้งนี้  
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
   ๑.๒ การพิจารณาการปรับรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ในวาระ ๔.๔ มีเอกสารแยกเลม
อีกสวนหนึ่งใหสําหรับคณะกรรมการพิจารณา 
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันพุธ ท่ี ๑๓  กันยายน ๒๕๖๐                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐              
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้  
   ๑)  แจงผลการพิจารณาแบบฟอรมใบสมัครอาจารยพิเศษ  ไปยังสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  เพ่ือปรับแกไขแบบฟอรมใบสมัครอาจารยพิเศษตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ         
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ  และเผยแพรไปยังคณะเพ่ือดําเนินการตอไป 
   ๒)  แจงผลการอนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษของคณะครุศาสตร  และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) เพ่ือเสนอตออธิการบดีพิจารณาลงนาม
ตอไป 
   ๓)  แจงผลการพิจารณาปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  ไปยังคณะครุศาสตร  และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ซ่ึงผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 
   ๔)  แจงผลการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร  (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ไปยังคณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ซ่ึงผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 
   ๕) แจงผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร  ซ่ึงผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   



 ๓ 

 
   ๖) แจงผลการพิจารณายุติการจัดการศึกษาในศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ๔ 
ศูนยการศึกษา จํานวน ๓ หลักสูตร  ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ซ่ึงผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
   ๗) แจงผลการพิจารณาแผนการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร  ไปยังฝายวิชาการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ พิจารณาการเวียนมติการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๕) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙  (ครั้งท่ี ๕) ระดับ
ปริญญาตรี  จํานวน ๑๑๔ คน  ระดับปริญญาโท  จํานวน ๑๔ คน  และระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๓ คน  
รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๑๓๑  คน  ดังนี้ 
    สาขาวิชาการศึกษา 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๒ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๖ คน 
 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๓ คน 
    ปริญญาเอก จํานวน     ๓ คน 
 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๗๕ คน 
 

    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๑๔ คน 
 

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๒ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๑ คน 
 

    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๔ คน 
 

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๑๔ คน 
    ปริญญาโท  จํานวน     ๗ คน 
 

 
 
 



 ๔ 

 
  ท้ังนี้ ไดตรวจสอบผลการศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะ                  
ไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว  โดยผานการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการจากการแจงเวียนมติ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
 
 ๓.๓ พิจารณาแผนการโอนยายนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอพิจารณาขอความเห็นชอบ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตรดังกลาว  และสาขาวิชาไดดําเนินการ
แกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะแลว   
  จากนั้นไดนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณา  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ท่ีประชุมมีมติ  ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตรตลอด
ท้ังเลมอีกครั้งกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  ๒. มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนประสานผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําแผนการโอนยายนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐               
ท่ีปรับปรุงตาม มคอ.๑ นี้แทน   
   ผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไดดําเนินการจัดทําแผนการโอนยายนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐               
ท่ีปรับปรุงตาม มคอ.๑  ซ่ึงการเทียบโอนในครั้งนี้เปนการเทียบโอนเพ่ือเปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัสวิชา            
ท่ีจัดทําข้ึนใหม  ซ่ึงไมมีผลกระทบตอรายวิชาท่ีนักศึกษาเรียนไป 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนการโอนยายนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  และเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑  พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                   
ขออนุมัติปรบัแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  ดังนี้ 
   ๑)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นายณัฐพงศ  สุวรรณกุล  คุณวุฒิ              
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคการศึกษา) เปลี่ยนเปน  นายยุทธณรงค  จงจันทร  
คุณวุฒิ  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  เนื่องจาก  ปรับเปลี่ยนอาจารยเพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนา
หลักสูตรใหมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 ๕ 

 
 
  ๒)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นางพรักษา  อนุสรณนรการ  คุณวุฒิ ร.ม. (การ
ระหวางประเทศและการฑูต)  และคุณวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  เปลี่ยนเปน  นางสาวชญากาณฑ  ขันธแกว  
คุณวุฒิ  ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) เนื่องจากลาออกจากราชการ  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
    มติท่ีประชุม  
   ๑)  อนุมัติการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  และเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
    ๒)   มอบฝายเลขานุการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของอาจารยท่ีจะ
ปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ใหเรียบรอยกอน และใหนํามาเสนอขออนุมัติในการประชุมสภาวิชาการครั้งถัดไป 
 
 ๔.๒ รายงานการติดตามความกาวหนาหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   จากการประชุมหารือการดําเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๙  ซ่ึงมีมติใหถอนหลักสูตรกลับไปดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ (มคอ.๑) โดยท่ีประชุม              
มีรายละเอียดและมติท่ีประชุม ดังนี้ 

๑. การติดตามสถานการณนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

   กรรมการหลักสูตรใหขอมูลวา  ปจจุบันนักศึกษาตกคางของสาขาวิชา                
มีจํานวน ๑๖ ราย  อยูระหวางการทําวิทยานิพนธ  คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ภายในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ 
โดยหลักสูตรจะประสานกับนักศึกษาเปนรายบุคคลเพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว  ท่ีประชุมมีมติ 
มอบหลักสูตรสํารวจขอมูลสถานะนักศึกษาตกคางใหชัดเจน  และจัดทําแผนการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
เปนรายบุคคล  เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ  และกรรมการสภาวิชาการตามลําดับ  โดยให
หลักสูตรเรงดําเนินการใหนักศึกษาตกคางท้ังหมดสามารถสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว 

๒. การพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ มคอ.๑ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) มีคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ มคอ.๑ จึงยัง                
ไมสามารถดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตอได  กรรมการหลักสูตรไดใหขอมูลประเด็นการพัฒนาอาจารย
รายบุคคลเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการวาปจจุบันมีอาจารย ๒ คน คือ อาจารย ดร.กานต  เสกขุนทด  และ
อาจารย ดร.ธนบดี  ฐานะชาลา  อยูในกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย  
โดยอยูระหวางแกไขผลงาน  ท่ีประชุมมีมติ  มอบกรรมการหลักสูตรนําเสนอแผนการพัฒนาอาจารยเปน
รายบุคคลในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  โดยใหเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการตอไป 
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๓. การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ มคอ.๑  
  กรรมการหลักสูตรใหขอมูลวา  หลักสูตรมีเจตนารมณในการปรับปรุง

หลักสูตรตอไปในอนาคต  ท้ังนี้เม่ือหลักสูตรมีศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ มคอ.๑ 
และจะเรงนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยตอไป  ท่ีประชุมรับทราบ 
  ท้ังนี้  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันพุธท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ชั้น ๒  ท่ีประชุมไดพิจารณาผลการดําเนินการตามการประชุมหารือ การดําเนินการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ซ่ึงหลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเปนรายบุคคล  และแผนการพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล  ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือนําเสนอผานคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้น  ท่ีประชุมมีมติ  คณะกรรมการมีมติมอบใหทางหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ดําเนินการดังนี้  ๑) จัดทําแผนพัฒนาอาจารย
รายบุคคล  โดยใหมีระยะเวลาระบุท่ีชัดเจน  ๒) จัดทําแผนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษารายบุคคลโดยใหมี
ระยะเวลาระบุท่ีชัดเจน  เรงดําเนินการในการสรรหาอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือทดแทนผูชวยศาสตราจารย            
จิระวุฒ ิ อนุสรณนรการ   ท่ีลาออกจากราชการ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  การเขียนรายงานการประชุมท่ีไมใชมติในการประชุมใหใชคําวา “ท่ีประชุม
มีมติวา” 
  ๒)  อาจารยท่ีสอนระดับปริญญาโท  ตองมีตําแหนงไมนอยกวา ผศ.ดร .             
และอาจารยท่ีสอนระดับปริญญาเอก  ตองมีตําแหนงไมนอยกวา  รศ.ดร. ซ่ึงในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ยังไมเปนไปตามเกณฑ  ยังตองรอผลการประเมินการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ๒ คน 
  ๓)  อาจารยประจําหลักสูตรชุดเดิมจะตองดูแลนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จ
การศึกษา   
  ๔)  การเรียนภาคทฤษฎีจะตองเรียบรอยภายใน ๑ ป  และตองไดหัวขอในการ
ทําวิจัย  และปท่ี ๒ ทําวิทยานิพนธ  กําหนดเวลาไมควรเกิน ๓ ป  โดยใหสําเร็จตามเวลา 
  ๕)  การขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษานั้น  ควรจะตองเปนมติ
จากสภามหาวิทยาลัย 
  ๖)  การรับอาจารยท่ีจะมาประจําหลักสูตรควรจะตองคํานึงถึงระยะยาวเพ่ือให
พัฒนาหลักสูตรตอไปได 
  ๗)  ควรมีการรายงานและมีหลักฐานการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหทราบวามีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
   มติท่ีประชุม รับทราบการรายงาน  และเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอมา  และใหรายงานตอสภาวิชาการทราบอยางตอเนื่อง 
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 ๔.๓ พิจารณาการขอยุติการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 
   ดวยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  ไดจัด
ตารางเรียน – ตารางสอนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ และเปดทําการเรียนการสอนมาเปนเวลา ๗ สัปดาห ใน ๔ 
รายวิชา  ดังนี้ 

๑. รายวิชา GMD ๘๐๓ สัมมนาวิทยานิพนธ  มีผูสอนรวม ๓ ทาน ดังนี้               
ดร.กิตติวงค  สาสวด  ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจนพิทักษกุล  และ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์  

๒. รายวิชา GMD ๘๐๔ สัมมนาหลักการจัดการเพ่ือการพัฒนา  มีผูสอนรวม  
๓ ทาน ดังนี้  ดร.กิตติวงค  สาสวด  ผศ.ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ  และ ผศ.ดร.นวัสนันท  วงศประสิทธิ์   

๓. รายวิชา  GMD ๘๐๕  สัมมนางานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
มีผูสอนรวม ๔ ทาน ดังนี้ ผศ.ดร.นวัสนันท  วงศประสิทธิ์  ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์  ผศ.ดร.ศิริวัฒน  จิระเดช-
ประไพ  และ ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจนพิทักษกุล 

๔. รายวิชา GMD ๘๑๖ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ๒  มีผูสอน
รวม ๒ ทาน ดังนี้ ผศ.ดร.ปยนุช  พุฒแกว  และ ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์ 
  เนื่องจากนักศึกษากลุม ๕๙๐๒๗๓๗๗๐๑ (รุน ๗)  ไดลาออกจากการเปน
นักศึกษา  (มีนักศึกษาจํานวน ๔ คน) ทางหลักสูตรฯ จึงขอยุติการจัดการเรียนการสอนใน  ๔ รายวิชาดังกลาว           
ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ และใหอาจารยผูสอนไดเบิกคาสอนตามท่ีมีการสอนจริง 
  โดยอธิการบดีไดมอบหมายใหรองอธิการบดีวิชาการฯ รวบรวมขอมูลและ
รายงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในประเด็นดังนี้  ๑) การชําระคาลงทะเบียนของนักศึกษา (ตั้งแต
นักศึกษาเขาศึกษาในปท่ี ๑)  ๒) สาเหตุการลาออกของนักศึกษา  โดยประสานกับคณบดีบัณฑิตฯ และ
ประธานสาขาวิชา  ๓) จํานวนและสถานภาพของนักศึกษาในหลักสูตรท้ังหมด ณ ปจจุบัน  ๔) วิเคราะหสภาพ
การคงอยูนักศึกษายอนหลัง ๕ ป จนถึงปจจุบัน  ๕) ผลกระทบตอการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัย  และ ๖) การควบคุมติดตามและกํากับระดับมหาวิทยาลัย  และระดับคณะ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  การลาออกของนักศึกษาควรทําเปนลายลักษณอักษร 
  ๒)  ตองวิเคราะหวาสาเหตุวาเกิดจากอะไร  ตอนรับสมัครนักศึกษาไดมีการ
คัดเลือกถึงความพรอมของนกัศึกษาหรือไม 
  ๓)  ควรวิเคราะหความคุมทุน  และทิศทางของหลักสูตร 
   มติท่ีประชุม   
   ๑) เห็นชอบการยุติการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษารหัส ๒๕๕๙              
   ๒) มอบประธานหลักสูตรจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษารายบุคคล  แผนการ
ตีพิมพบทความ  แผนการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  หัวขอ
วิทยานิพนธและระบุรายละเอียดวาผานการสอบสวนใด เม่ือใด สัดสวนอาจารยท่ีปรึกษาตอนักศึกษา                 
ท่ีทําวิทยานิพนธ  และสรุปรายชื่อนักศึกษาท่ีเปนปจจุบัน  เพ่ือรายงานตอสภาวิชาการในการประชุมครั้งตอไป 
 
 
 



 ๘ 

 ๔.๔ พิจารณาการปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหเสริมสมรรถนะแหง
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ มอบใหสํานักสงเสริมการฯ พิจารณาการปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(General Education : GE)  โดยปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม  ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและ
ขออภิปราย ดังนี้ 

  ๑. การวิเคราะหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ  ควรพิจารณาจาก

กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือเทียบเคียงการปรับปรุงในมหาวิทยาลัยกลุมเดียวกัน 

   ๒. ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ควรกาวขาม

การจัดรายวิชาในแบบเดิม 

  ๓. ในประเด็นของการบูรณาการในรายวิชาในมหาวิทยาลัยใหญ จะมีรายวิชา                 

ท่ีบูรณาการจริง  ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจะสามารถดําเนินการในแบบเดียวกันไดหรือไม  

รวมท้ังผลกระทบในการจัดอาจารยผูสอน และระบบการบริหารจัดการรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในอนาคต 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดเสนอมาตรฐานการเรียนรู (Learning  Outcomes) หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป (ปรับปรุง 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ดังนี้ 

 ๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  ๑) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตยสุจริต    

๒) ดําเนินชีวิตโดยการประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม 

   ๓)  ตระหนักถึงคุณคา เอกลักษณท่ีดีงามของไทยภูมิปญญาทองถ่ิน และ
ความเปนไทย 
    ๔)  มีจิตสํานึกความเปนพลเมือง จิตอาสาและสํานึกสาธารณะ  

 ๒. ดานความรู 
    ๑) มีความรู  ความเขาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีดานมนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร คณิตศาสตรวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและภาษาศาสตร 
๒) สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหและนําความรูดานมนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภาษาศาสตรไปปรับใชในการดํารงชีวิต 
๓) สามารถบูรณาการความรูดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภาษาศาสตร ไปใชในการดํารงชีวิต 
  ๓. ดานทักษะทางปญญา 

    ๑) มีทักษะในการคนหาและใชประโยชนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 
๒) สามารถประยุกตใชความรูในการปองกันและแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
๓) มีทักษะการคิดแบบองครวม 
๔) มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต 

    ๔.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      ๑)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

๒) มีความรับผิดชอบตอผูรวมงานและงานสวนรวม 
๓) สามารถปฏิบัติตนในบทบาทของผูนําหรือผูรวมงานอยางเหมาะสม 



 ๙ 

 
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑) สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือประโยชนในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได 
   ๒)  สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารท้ังการพูดและการ

เขียนไดอยางถูกตองเหมาะสม และใชภาษาตางประเทศอ่ืนท่ีสนใจในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
  ๓)  รูเทาทันสื่อ มีจริยธรรมในการใชสื่อและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การติดตอสื่อสาร สืบคน และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
   ซ่ึงท่ีประชุมมีมติ มอบทุกคณะพิจารณารายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
โดยปรับรายวิชาเดิมและ/หรือสรางรายวิชาใหมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในหลักการดังนี้ 
  ๑)  หากทําวิชาการศึกษาท่ัวไปเอาวิชาเปนตัวตั้งจะเปนลักษณะเดิม  แตถาเอา
ความตองการเปนตัวตั้งจะไมมาก  ตองวิเคราะหวาปจจุบันโลกเปนอยางไร  เทคโนโลยีเปนอยางไร  ทําอะไร 
ไดบาง 
  ๒)  ตองวิเคราะหใหเห็นความเชื่อมตอวิชาท่ีจะนําไปสูวิชาเอกป ๒ – ๔  กลุม
ศาสตรตางๆ  จะผสมผสานอยางไร  ตองพิจารณาอัตลักษณ  พันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีโดดเดน  วิชาศึกษา
ท่ัวไปจะเปนฐาน  เชน  วิชาภาษาอังกฤษและเชื่อมวิชาเอกอยางไร  ทุกวิชาเอกตองวิเคราะหความตองการและ
บอกไดวาในปฏิทินการเรียนการสอนเทอมไหนตองทําอะไรบาง  ภาษาอังกฤษเทอม ๑ – ๒ นักศึกษาตองมี           
ผลการสอบสื่อสารไดประมาณใด  วิชาตั้งตนจะยังไมตองเปนจุดดําเพราะจะนําไปสูวิชาเอก 
  ๓)  มหาวิทยาลัยตองตัดสินใจวาจะจัดกลุมวิชาแบบใด เชน กลุมสาระ
ผูประกอบการตามนโยบายของรัฐบาล  การใชชีวิตการทํางาน  สุนทรียศาสตร  รวมในสาระอยูดีมีสุข  การ
เรียนรูตลอดชีวิต  อยูในสาระผูประกอบการ  เรื่องของเทคโนโลยียังไมชัดเจน  ในคําอธิบายรายวิชาจะขัดกับ
แนวคิดสมัยใหมควรทําใหสอดคลอง 
  ๔)  ยังไมมีกรอบท่ีชัดเจน  เชน  วิชาเอกวิเคราะหวาลูกศิษยตองการอะไร แลว
นําขอมูลนั้นมาวิเคราะหจุดรวม  และจะเจอกลุมความตองการรวมและตองการเฉพาะ  วิชาแตละวิชาจะตอง
นําบูรณาการ 
  ๕)  ตามกรอบ สกอ. วิชาศึกษาท่ัวไปไมใชวิชาเฉพาะและวิชาองคความรู 
นักศึกษาเอกใดก็ไดมาเรียนได  โดยวัตถุประสงคคือ (๑) ตองการใหนักศึกษาเปนคนมีคุณธรรม (๒) ใหแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  (๓) เม่ือเรียนแลวตองรูสภาพวาจะอยูในสังคมอยางไรไดอยางมีความสุข (๔) เปนคนมี
วิสัยทัศน (๕) มีความซาบซ้ึงในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง  สวนวิชาศาสตรไวประกอบ  เม่ือเรียนแลวตองได
ทักษะตามวัตถุประสงค  คือ  มีทักษะทางการสื่อสาร  ทักษะทางความคิด  ทักษะการทํางานเปนทีม  ทักษะ
การเปนผูนําและเปนผูตามท่ีดี  ใหรูสึกวาอยากเปนผูประกอบการ  และทักษะการเรียนรูตนเอง ดาน
กระบวนการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไปตองจัดการเรียนการสอนใหเสร็จภายใน ๒ ป อีก ๒ ป เปน
รายวิชาเก่ียวกับอาชีพ  ตองบูรณาการและวางแผนรวมกันตั้งแต ๒ วิชาข้ึนไปและผูสอนตองสมัครใจ  และวิชา  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมควรติด E 
 
 



 ๑๐ 

 
  ๖)  ในการพัฒนานั้นผลลัพธท่ีออกมาจะตองมี  (๑) ใหลูกศิษยมีความเปน  
Well Educator  (๒) ใหเปนผูมีความรูในสรรพศาสตร  สาขาวิชาตางๆ ท่ีจะตองไปติดตอสื่อสารนอกสายได  
วิชารายวิชาศึกษาท่ัวไปในระดับมัธยมศึกษาใหความรูความเพียงพอแลว  นักศึกษาตองมีคานิยมรวมของการ
เปนประชากรโลก  และตองมีสามัญสํานึก  มีการบูรณาการกลุมวิชาตางๆ รวมกัน  เนนการสอนเปนทีม  ดาน
กระบวนการตองอิงประสบการณมากๆ ไมเนนทฤษฎี  วิธีการเขียนหลักสูตรหามมีวิชาท่ีใชคําๆ เดียวกันเกิน    
๑ วิชา เนนบริบทไทย 
  ๗)  หนา ๑๒  วิชาเทคโนโลยีตางๆ ขอสังเกตเปนวิชาเกาๆ ควรนําเทคโนโลยี
ใหมๆ มาใส 
  ๘)  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับสาขาท่ีเปนมนุษยสังคม  รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสุขภาพวิศวกรรม  และรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
สําหรับวิทยาลัยนานาชาติ  ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยปรับปรุงควรแบงเปน ๒ กลุม คือ รายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปสําหรับสาขาดานสังคมและมนุษยศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการ 
  ๙)  แบบฟอรมของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คือ (๑) ตองมีบริบท                
ไตรยางควิชาชีพ  ไดแก ประสบการณวิชาชีพ  วิทยาศาสตรการแพทย/วิทยาศาสตรการศึกษา  และเทคโนโลยี  
หากเรามีขอจํากัดเราสามารถเปดโอกาสใหแตละหลักสูตรนําวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีทางสวนกลางกําหนด
ไวโดยแบงเปน ๒ สวน มีวิชาแกนรวม  และเลือกตามกลุมวิชา  นําความคิดไปรวบรวมและขอใหมีคําสําคัญ 
เพียงตัวเดียวเทานั้น  อยามีหลายวิชา  ไมตองไมอิงมนุษยสังคม  เชน  กลุมสาระอยูดีมีสุข  ชื่อไมสะทอน  กลุม
สาระการประกอบการ  มีชื่ออ่ืนอีกหรือไม  กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  กลุมสาระภาษาและการสื่อสาร  
กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ซ่ึงชื่อวิชาความจริงแหงชีวิต  ไมใชวิชาความจริงของชีวิต 
  ๑๐)  ศึกษากลุมสาระนี้อีกครั้ง  กลุมสุนทรียศาสตร  ควรศึกษาบริบทของ
มหาวิทยาลัยและของจังหวัด  วิชาเศรษฐกิจพอเพียงดูเล็กไปเนื่องจากเปนศาสตรพระราชาจะไดครอบคลุม          
๓ สวน คือ ศาสตรเพ่ือการกระทํา  ศาสตรท่ีจะเปนผูบริหาร  ศาสตรท่ีจะเปนผูนํา  และจะไดเปนมหาวิทยาลัย
แรกท่ีจะมีศาสตรพระราชา  ซ่ึงตองสอนปฐมวัยจนถึงปริญญาเอก  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (๑) ประวัติในหลวง
รัชกาลท่ี ๙  (๒) ทศพิศราชธรรม  (๓) คุณธรรม  (๔) วิทยาศาสตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี  (๕) พัฒนศาสตร 
  ๑๑)  กลุมสาระท่ีแบงเปนกลุมๆ แตละกลุมใหดูความหมายวาจะปรับชื่อหรือไม  
พิจารณานิยามใหตรงตามชื่อกลุมวิชา  สื่อหรือไม  นิยามตองมีความชัดเจนและคลุมเครือนอยท่ีสุด นิยาม              
แตละกลุมไมควรไปเก่ียวกับอีกลุมหนึ่ง  ใหมีความเปนเอกเทศหรือเปนอิสระมากท่ีสุด   
  ๑๒)  ใหพิจารณาแตละกลุมวิชาวามีมาตรฐานการเรียนรูอะไรอยูในแตละกลุม             
และมีอะไรท่ีเดนชัด  
  ๑๓)  ถาจะใหไดตามนิยาม ควรจะตั้งชื่อวิชาวาอะไร  โดยใชนิยามเปนตัวตั้ง
และตอบผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) โดยการไลไปแตละกลุม  โดยการดูระหวางกลุมหลังจาก
นั้นใหทําแผนท่ีกระจายความรบัผิดชอบ (Curriculum  Mapping)  โดยเอาสมรรถนะ (Competency) อยูบน
คอลัมภแนวหลัก  และวิชาซ่ึงจะจัดหลักๆ ไวกอน ๓ กลุม หลังจากนั้นจึงนํามาเรียง  
  ๑๔) ใน ๓๐ หนวย วิชารวมท่ีเปนวิชาแกนท่ีจะปูพ้ืนฐานความเปนมนุษยท่ีดี
เปนสวนหนึ่ง  และอีกสวนหนึ่งเปนวิชาท่ีเสริมวิชาเอก  เพ่ือจะไดนําวามีเคราะหวาวิชาใดเรียนรวมกันได              
วิชาใดท่ีจะเสริมวิชาเอกแตละกลุมไดบาง  ซ่ึงอาจจะยังไมตองยึดกลุมสาระท่ีมี 
 



 ๑๑ 

 
  ๑๕) โรงเรียนมัธยมขาดรากเหงาความเปนไทย อัตลักษณของความเปนไทย              
ซ่ึงจะสามารถแกไขปญหาความขัดแยงของคนในชาติ 
  ๑๖) ตองเตรียมรายวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาดวยเพ่ือนําไปทดสอบ 
  ๑๗)  โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาท่ัวไป  ตองเริ่มจากอุดมการณในภาพเต็ม
กอน  คือ  (๑) ปรัชญาองคกร  (๒) ปณิธาน  (๓) วิสัยทัศน  (๔) พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย  แลวจึงแบงเปน           
ก่ีกลุมครอบคลุมอะไรบาง  ซ่ึงจะงายข้ึน 
  ขอเสนอแนะสําหรับการปรับแกไข 
  ๑)  มอบผูรับผิดชอบไปพิจารณาผลลัพธการเรียนรูรายหลักสูตร  ซ่ึงเม่ือคณะ
พิจารณาแลวอาจจะตองมองเรื่องสมรรถนะท่ีเปนของรายหลักสูตรหรือวารายกลุมหลักสูตรข้ึนมาเบื้องตน  เชน  
กลุมหลักสูตรทางวิทยาศาสตร  กลุมหลักสูตรทางเทคโนโลยี  วาควรจะตองมีสมรรถนะอะไรบาง   
  ๒)  พิจารณา  Core value  ประเด็นสิ่งท่ีควรจะเรียนในวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป
ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงตองพิจารณาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยรวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ๓)  สวนของแนวคิดในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ซ่ึงจากคําแนะนําของ               
ท่ีประชุมมี ๒ สวน คือ  สวนท่ี ๑ เปนรายวิชาแกนรวมท่ีนักศึกษาทุกหลักสูตรตองเรียนรวมกัน  สวนท่ี ๒ เปน
รายวิชาท่ีเปนแกนรวมของนักศึกษาในกลุมมนุษยศาสตรสังคมศาสตร  ครุศาสตร  และวิทยาการจัดการ              
อีกกลุมจะเปนแกนรวมของนักศึกษากลุมวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และสุขภาพ   
  ๔)  เรื่องทิศทางการดําเนินงาน  ซ่ึงฝายเลขานุการจะสรุปและจะแจงใหกับคณะ
วิชาไดรับทราบในเบื้องตน  เชน  วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในหมวดศึกษาท่ัวไป  แนวคิดของทักษะ            
ท่ีควรจะมี  กระบวนการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอน  แตสิ่งท่ีจะไดจากคณะและหลักสูตรคือ  
ผลลัพธการเรียนรูรายหลักสูตร   
  ๕ )  พิจารณาสมรรถนะ เชน นักศึกษาชั้นป ท่ี  ๓ และป ท่ี  ๔ ของคณะ              
ครุศาสตร ตองมีศักยภาพเรื่องอะไรบาง  นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ และปท่ี ๒ ตองเตรียมความพรอมอะไร  ซ่ึงเปน
แนวคิดใหแตละหลักสูตรพิจารณา 
   มติท่ีประชุม  
   ๑)  มอบผูรับผิดชอบนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุง  โดยสิ่งท่ีจะ
นํามาพิจารณาในการประชุมครั้งหนา  ใหพิจารณาสมรรถนะรวมของนักศึกษาในแตละหลักสูตร วาควรจะมี
รายวิชาแกนรวมอะไรบาง   
  ๒)  มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ตรวจสอบรูปแบบการเสนอการ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ไมมี 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  
๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๖.๒ หารือวันประชุมการปรับปรุงหลักสูตร 
  เนื่องจากฝายวิชาการมีงานท่ีจะตองขอความกรุณาจากคณะกรรมการวิชาการ 
คือ พิจารณารายละเอียดของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และเรื่องการ Re-profile หลักสูตร  ซ่ึงทางสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนคาดวาจะจัดโครงการไดในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน หรือ ตนเดือนธันวาคม 
จึงขอกําหนดวันจากทานคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาว 
  มติท่ีประชุม   
  ๑)  ท่ีประชุมกําหนดวันสัมมนาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในวันศุกรท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  โดยเชิญผูบริหารของคณะเขารวมดวย   
  ๒)  ขอมูลท่ีคณบดีตองนํามาเสนอตอสภาวิชาการประกอบดวย  รายชื่อ
หลักสูตร  ภาวะการมีงานทําของนักศึกษา  ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร               
ปการศึกษา ๒๕๕๙   สถานการณดานอาจารยท่ีมีอยู (คุณวุฒิ) รายชื่ออาจารยท่ียังไมไดเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร  จํานวนนักศึกษายอนหลัง ๕ ป  ทิศทางการพัฒนาของหลักสูตร  หลักสูตรท่ีคลายคลึงกัน   
คาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือนํามาเปรียบเทียบ  โดยใหคณบดีและรองคณบดีวิชาการสรุปโดยภาพรวมของ
หลักสูตรในสังกัดคณะ  การพัฒนาหลักสูตรใหม  อนาคตในภายหนามีแนวโนมอยางไร   
 
ปดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                  (รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ)        
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชมุ 


	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง
	ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
	ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ

