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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

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

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

                          ประธานท่ีประชุมแจงเรื่อง  มหาวิทยาลัยไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ปการศึกษา ๒๕๕๙  เรียบรอยแลว  ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ไดคะแนน  ๓.๘๑ อยูใน
ระดับดี  โดยในครั้งหนาจะนําเสนอผลการประเมิน  และแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) ระดับ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม   
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๗/๒๕๖๐  วันศุกร ท่ี  ๒๐  ตุลาคม ๒๕๖๐                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยมีการปรับแกไขคือหนา ๕  วาระ ๔.๒             
ขอ ๑) “โดยใหเรงหลักสูตรเรงดําเนินการ......”  แกไขเปน  “โดยใหหลักสูตรเรงดําเนินการ.......” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้  
   ๑)  แจงผลพิจารณาการโอนยายนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ท่ีปรับปรุงตาม 
มคอ.๑ ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
   ๒)  แจงผลการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร  (สมอ.๐๘) หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  สวนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยท่ีจะเปลี่ยนให
ครบถวนกอนแลวจึงนํามาขออนุมัติในการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐  วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   ๓ )  แจ งผลการพิจารณารายงานการติดตามความกาวหนาหลักสูตร                     
รัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ไปยังคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   ๔)  แจงผลการพิจารณาการขอยุติการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  สําหรับนักศึกษารหัส ๒๕๕๙ ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ ไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัย  และผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   ๕) แจงผลการพิจารณาการปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไปยังสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพ่ือประสานการปรับแกไข 
   ๖) แจงรายละเอียดการเตรียมขอมูลในการ Reprofile หลักสูตรไปยังทุกคณะ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมอบฝายเลขานุการในการแจงมติท่ีประชุมทุกครั้งตอง
กําหนดระยะเวลาการแลวเสร็จของการดําเนินงานดวย 
 
 



 ๓ 

 
 ๓.๒ รายงานขอมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาการขอยุติการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา สําหรับนักศึกษารหัส 
๒๕๕๙ ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการยุติการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
รหัส ๑๕๕๙  และมอบประธานหลักสูตรจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษารายบุคคล  แผนการตีพิมพบทความ  
แผนการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษา  หัวขอวิทยานิพนธและรายละเอียดวาผาน
การสอบอะไร  เม่ือใด  สัดสวนอาจารยท่ีปรึกษาตอนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ  และสรุปรายชื่อนักศึกษาท่ีเปน
ปจจุบัน  เพ่ือรายงานตอสภาวิชาการในการประชุมครั้งตอไป   
   ฝายเลขานุการแจงมติไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือหา
ขอมูลเพ่ิมเติมแลว  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูล  และจะนํามาเสนอตอสภาวิชาการในการ
ประชุมครั้งถัดไป 
  มติท่ีประชุม   
  ๑)  มอบฝายเลขานุการประสานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทําบันทึกชี้แจงเหตุผล  
ความจําเปนในการขอเลื่อนการนําเสนอขอมูลมายังสภาวิชาการ 
  ๒)  มอบฝายเลขานุการแจงมติไปทุกคณะในการสงเอกสารเพ่ือเสนอตอสภา
วิชาการพิจารณาลวงหนาอยางนอย ๑ สัปดาห 
 
 ๓.๓ หารือเก่ียวกับขอมูลท่ีคณะตองเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือใชเปนขอมูล
เบ้ืองตนในการพัฒนาหลักสูตร 
  จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตร  โดยมติท่ีประชุมมอบทุกคณะนําขอมูลตางๆ มาเสนอตอสภาวิชาการดังนี้  รายชื่อหลักสูตร  
ภาวะการมีงานทําของนักศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถานการณดานอาจารยท่ีมีอยู (คุณวุฒิ) รายชื่ออาจารยท่ียังไมไดเปนอาจารยประจําหลักสูตร  จํานวน
นักศึกษายอนหลัง ๕ ป  ทิศทางการพัฒนาของหลักสูตร  หลักสูตรท่ีคลายคลึงกัน  คาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือ
เปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  โดยมอบคณบดีและรองคณบดี
วิชาการสรุปโดยภาพรวมของหลักสูตรในสังกัดคณะ  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรใหมในอนาคต               
ฝายเลขานุการขอหารือเก่ียวกับความครบถวนของขอมูลวาควรเพ่ิมเติมขอมูลดานใดอีกหรือไม 
  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอมูลท่ีคณะตองจัดเตรียมเพ่ือเสนอสภา
วิชาการ ดังนี้ 
  ๑) ภาวะการมีงานทําของนักศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙  ไมควรใหคณะเตรียมมาเนื่องจากมีท่ีสวนกลางแลว 
  ๒) ควรเสนอแผนพัฒนาอาจารยรายบุคคลของแตละคณะ/สาขาวิชาดวย 
  ๓) ควรนําขอมูลแนวคิดการ Reprofile ของกลุมราชภัฏภาคกลางมาพิจารณาดวย 
 
 
 
 



 ๔ 

  ๔) มหาวิทยาลัยอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (EEC) ควรพิจารณาแนวโนมการ 
จางงานและอาชีพท่ีเปนท่ีตองการของพ้ืนท่ีในการนํามากําหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของแตละคณะ 
  ๕) การปรับปรุงหลักสูตรมี ๒ แนวคิด คือ (๑) นําหลักสูตรท่ีมีอยูแลวมาพัฒนา
ใหดีกวาเดิม  และหลักสูตรใหมท่ีสังคมตองการ  (๒) หลักสูตรท่ีหลายๆ ศาสตรมารวมกันทํา 
  ๖) ควรเชิญผูรับผิดชอบหลักสูตรมาแลกเปลี่ยนแนวคิด  และทิศทางการ         
พัฒนาดวย 
  ๗) การพัฒนามหาวิทยาลัยมี ๖ ดาน คือ การเรียนการสอน  วิจัย  การบริหาร
จัดการ  การหารายได  การสรางความรวมมือเครือขาย  และการพัฒนานักศึกษา  ซ่ึงการสรางหลักสูตร  
อาจารยในสาขาวิชาตองมีความเขาใจตรงกันกับทิศทางของมหาวิทยาลัยตามท่ีไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
หากคนละแนวคิดอาจทําใหหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมาไมตอบโจทยของมหาวิทยาลัย  ควรเรงดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรท่ีทันสมัย  และเปนท่ีตองการของตลาด  และจัดทําหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ 
  ๘) CASPERLA  MODEL  เปนแบบจําลองการบริหารการพัฒนาหลักสูตร คือ 
C = ตองวิเคราะหบริบท ประเมินความตองการ  A = ใหความรูอะไร  S = ลักษณะของนักศึกษา  P = ครู
จะตองเปนครูประเภทไหน  E = หารายไดมาสงเสริมอยางไรและหลักสูตรตองเลี้ยงตัวเองได  R = การจัดสรร
ทรัพยากรอยางไร  L = วิทยาการการขนสงลําเลียง  และ A = การบริหารจัดการท่ัวไป  ซ่ึงแนวคิดดังกลาวเปน
มุมมองท่ีเปนมิติสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาหลักสูตรได 
  ๙) ใหคณะประเมินตัวเองดานศักยภาพของคณะ  และใหมีเอกสารหลักฐาน          
มาสนับสนุนประกอบความเปนไปได  โดยนํามาเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ  ซ่ึงคณะกรรมการจะให
ขอเสนอแนะเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความเปนไปได  เพ่ือใหคณะไดนํากลับไปดําเนินการตอ          
เพ่ือนํากลับมาพิจารณาอีกครั้ง  โดยฝายเลขานุการตองกําหนดระยะเวลาการสงขอมูลใหชัดเจน 
  ๑๐ )  ควรแบงการพัฒนาหลักสูตรเปน ๓ เฟส คือ (๑ )  Pre-Reprofile            
(๒) Reprofile และ (๓) Post-Reprofile  โดยใหหลักสูตรมาแสดงแนวคิดเปนระยะ 
  ๑๑) ใหคณะทํา Road Map ของแตละคณะ  โดยพิจารณาวาคณะจะพัฒนา          
ไปในทิศทางใด  โดยพิจารณาจากหลักสูตรและทรัพยากรท่ีเก่ียวของซ่ึงตองมีความเปนไปได  และสอดคลอง
กับทิศทางของมหาวทิยาลัย 
  ๑๒) เม่ือปรับหลักสูตรเรียบรอยแลว  ฝายวิชาการจะดําเนินการโครงการจัดทํา 
Academic Master Plan (AMP) ซ่ึงอาจเปนเดือนกุมภาพันธ หรือเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑  ใชเวลา ๒ วัน ๑ คืน 
  ๑๓) ผูบริหารควรใหความสําคัญในการสรางความสามัคคีและสรางการ                   
มีสวนรวม  โดยการพบปะคณบดีและคณาจารยมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ 
  ๑๔) หลักคิดท่ีงายและเปนท่ีนิยมอีกแบบหนึ่งคือ Balanced Score Card  
(BSC) คือ  (๑) คณะคิดถึงผูเรียนอยางไรบาง  สิ่งท่ีคณะตองมานําเสนอคือทําอยางไรท่ีจะทําใหมีจํานวนผูเรียน
เพ่ิมข้ึนในอนาคต  มีวิธีการแขงขันอยางไร  และจะรักษานักศึกษาไวอยางไรโดยไมใหไปเรียนท่ีอ่ืน  โดยเก็บ
ขอมูลยอนหลัง ๕ ป วาปญหาดานจํานวนนักศึกษาเกิดจากสาเหตุใด  มีวิธีการแกปญหาอยางไร  เพ่ือจะได
ทราบวาอนาคตจะเปนอยางไร  (๒) บุคลากรภายใน คือ อาจารยท่ีมีอยู  จะเกษียณเม่ือใด  ตําแหนงทาง
วิชาการเปนอยางไร  อายุโดยเฉลี่ยเปนอาจารยรุนใดท่ีคงอยู หรือจัดหมวดหมูสาขาปริญญาเอกท่ีสําเร็จ
การศึกษา  ซ่ึงจะเห็นวาตรงกับท่ีสาขาตองการหรือไม  (๓) ระบบกลไกภายใน  ตองปรับกระบวนการภายใน 
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โดยการวิเคราะหระบบวาเปนอยางไร  และ  (๔) งบประมาณ  ซ่ึงตองพิจารณาวาขณะนี้งบประมาณ  และการ
ใชงบประมาณเปนอยางไร  ซ่ึงท้ังหมดดังกลาวอาจใชคูเทียบท่ีเปนกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกันเนื่องจากมี
บริบทท่ีคลายคลึงกัน 
  มติท่ีประชุม  มอบฝายวิชาการนัดประชุมสรางความเขาใจ  โดยมีอธิการบดี   
รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และคณะทุกคณะ  มาสรางความ
เขาใจรวมกัน  เพ่ือมุงไปในทิศทางเดียวกัน  จากนั้นจึงมากําหนดแผน  เปาหมายคือกอนท่ีจะเสนอขอมูลนั้น
คณะตองเตรียมขอมูลมาอยางครบถวนสมบูรณและวิเคราะหมาอยางชัดเจน  รูปแบบการรายงานควรมีทิศทาง
จากสวนกลาง  โดยคณะตองสงขอมูลใหคณะกรรมการสภาวิชาการกอนวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑  โดยอาจ
เปนชวงตนเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑  พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติปรับแกไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  ดังนี้ 
    ๑)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นางพรักษา  อนุสรณนรการ  คุณวุฒิ ร.ม.  (การ
ระหวางประเทศและการฑูต)  และคุณวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  เปล่ียนเปน นางสาวชญากาณฑ  ขันธแกว  
คุณวุฒิ  ค .ม . (การสอนภาษาอังกฤษ) เนื่องจากลาออกจากราชการ  โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นายอภิชฌาฏย  เดชสุภา  คุณวุฒิ ค.บ.  (ดนตรี
ศึกษา)  เปล่ียนเปน  นายจรัญ  ยินยอม  คุณวุฒิ  ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา)  และคุณวุฒิ ค.บ. 
(ดนตรีศึกษา) เนื่องจากเพ่ือใหหลักสูตรสามารถผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ทันปการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)      
        ๓.๑)  ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นายวิชิต  แสงสวาง  
คุณวุฒิ ศษ.ด.  (การจัดการการศึกษา)  เปล่ียนเปน  นางวิภาภรณ  บุญยงค  คุณวุฒิ  ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา)  และนางพรทิพย  คําชาย  คุณวุฒิ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)  เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 
    ๓.๒)  ขอปรับการระบเุครื่องหมายดอกจันท่ีกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวน ๓ คน จากเดิม  คือ นางกัญภร  เอ่ียมพญา  นางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง  และนายวิชิต  แสงสวาง  
เปล่ียนเปน  นางวิภาภรณ  บุญยงค  นางกัญภร  เอ่ียมพญา  และนางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง   
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    ๓ .๓)  ขอปรับการเรียงลําดับอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมคือ                 
นางกัญภร  เอ่ียมพญา  นางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง  นายวิชิต  แสงสวาง  นายสมศักดิ์  เอ่ียมคงสี  และนางสาว 
ลินดา  นาคโปย  เปล่ียนเปน  นางวิภาภรณ  บุญยงค  นางกัญภร  เอ่ียมพญา  นางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง               
นางพรทิพย  คําชาย  นายสมศักดิ์  เอ่ียมคงสี  และนางสาวลินดา  นาคโปย 
   โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  เม่ือวันท่ี ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นางพรักษา  อนุสรณนรการ  คุณวุฒิ ร.ม.  (การ
ระหวางประเทศและการฑูต)  และคุณวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  เปล่ียนเปน นางสาวชญากาณฑ  ขันธแกว  
คุณวุฒิ  ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) นั้น ยังไมมีประสบการณดานการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแสดง
ใหเห็น 
   ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ควรใสชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด  เชน ระดับ
ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ใสรายชื่ออาจารย ๓ คน  สวนอาจารยประจําหลักสูตรใสรายชื่อไดท้ังหมด  
เนื่องจากหากไมไดใสชื่ออาจารยลงไปจะเกิดปญหากับเกณฑ สกอ. ป ๒๕๕๘  วาเวลาสอนจะตองเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบกับอาจารยประจําในตารางสอน  หากไมใสจะเกิดปญหาวาเปนอาจารยพิเศษหรือไม  และเรื่อง
สัดสวนในการคุมวิทยานิพนธไมจําเปนตองใสชื่อเปนอาจารยผูรับผิดชอบก็ได 
    มติท่ีประชุม  
    ๑)   มอบฝายเลขานุการประสานไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         
ใหทบทวนการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๕๙) เนื่องจากไมพบขอมูลประสบการณดานการสอน                       
ในระดับอุดมศึกษาของ นางสาวชญากาณฑ  ขันธแกว 
   ๒)  อนุมัติการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นายอภิชฌาฏย  
เดชสุภา  คุณวุฒิ ค.บ.  (ดนตรีศึกษา)  เปล่ียนเปน  นายจรัญ  ยนิยอม  ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาดนตรี
สากล  คุณวุฒิ  ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา)  และคุณวุฒิ ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
   ๓)  มอบฝายเลขานุการประสานไปยังคณะครุศาสตรใหพิจารณาทบทวนการ
ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยควรปรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพียง ๑ คน  สวนอีก ๑ คนนั้นควร
พิจารณาใหเปนศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆ ของคณะ  และมหาวิทยาลัยตอไป 
 
 ๔.๒ พิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไดปรับปรุงหลักสูตรโดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตามลําดับข้ันตอน  โดยไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  
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เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๙ และไดจัดสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ แลว 
ซ่ึง สกอ.รับทราบแลวเม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และไดแจงใหสาขาวิชาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ประกาศ มคอ.๑   
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) จึงขอปรับปรุงหลักสูตร เปน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (มคอ.๑) และเปนไปเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงจะตองปรับปรุงภายในปการศึกษา ๒๕๖๐ (ตามประกาศฯ มคอ.๑ ขอ ๓)   
   ขณะนี้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ไดดําเนินการปรับปรุงและเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ และไดแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ใหทบทวนตารางกระจายความรับผิดชอบ  เนื่องจากบางคอลัมภไมพบ          
จุดดํามากนัก  สวนบางคอลัมภจุดดํามากเกินไป  ซ่ึงจุดดําจะเนนหนักมากในป ๓ – ป ๔  บางวิชาหากเปนวิชา
พ้ืนฐานสามารถใสจุดดําได  แตหากบางวิชาไมเนนมากก็ใสเปนจุดขาว  เนื่องจากมีผลตอการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ซ่ึงตองมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาอาจารยจัดการเรียนรูแลวนักศึกษาเกิดการเรียนรู
สอดคลองกับจุดดํา  ซ่ึงการใสจุดดํานั้นควรนํามาพิจารณารวมกันในหลักสูตรและควรมีความตอเนื่องเชื่อมโยง
กันตั้งแตป ๑ – ป ๔  
   มติท่ีประชุม  
   ๑)  อนุมัติในหลักการ  การปรับแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  เปนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตาม มคอ.๑   
   ๒)  มอบฝายวิชาการทําหนังสือแจง สกอ. วาจะใชหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)  ท่ีปรับปรุงตาม มคอ.๑   
   ๓) มอบฝายเลขานุการตรวจสอบวาหลักสูตรไดดําเนินการปรับแกไขตาม              
มคอ.๑ ใหครบถวน  แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ แจงเรื่องแตงตั้ งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ใหดํารงตําแหนง               
ผูชวยศาสตราจารย 
  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  วันอาทิตยท่ี ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย           
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ให  อาจารยธีระวุฒิ  กลิ่นดวง  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา                 
ดุริยางคศาสตร  ไมกอนวันท่ี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 



 ๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ ขอปรับวันประชุม  Reprofile  หลักสูตร 
  จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ มติท่ีประชุมกําหนดวันสัมมนา
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวันศุกรท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. นั้น  ซ่ึงในวันดังกลาวรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  และผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ยน   ติ ด ไปราชการ   โดยตอง เดิ นทาง ไปสั มมนา ในเรื่ อ ง รายวิ ชาหมวดศึกษา ท่ัว ไป                             
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  ซ่ึงตรงกับวันท่ีนัดหมายการจัดสัมมนาแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรและพิจารณารายละเอียดรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  ดังนั้นฝายเลขานุการจึงขอกําหนดวันประชุม
ดังกลาวใหม เพ่ือนัดหมายกับผูท่ีเก่ียวของตอไป 
  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  คณะควรมีการกรองหลักสูตรอยางละเอียด  วาหลักสูตรจะมีทิศทาง            
ไปในทางใดในอนาคต  และงานวิจัยจะมุงไปในทางใด  และจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอยางไรท่ีนาสนใจ 
  ๒)  ควรมีการคํานวณจุดคุมทุนของหลักสูตรมาดวย 
  ๓)  วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปคือ (๑) เพ่ือสรางบัณฑิตใหเปน                
ผูรูรอบ  (๒) การกําหนดรายวิชาไมควรเกิน ๑๐ รายวิชา และนํา ๕ กลุมวิชามาบูรณาการแตละรายวิชา เชน 
วิชาบริบทศึกษาคือจะตองมีภูมิรูเก่ียวกับบานเมืองของตนเอง  เชน สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรจะตองรูจักประวัติหลวงพอพุทธโสธร  หรือเพราะเหตุใดจังหวัดฉะเชิงเทราจึงเรียกวาแปดริ้ว   
เปนตน 
  ๔)  การศึกษาท่ัวไปหมายความวาเราสามารถวิพากษอดีต  เพ่ือเดินทางไป
ขางหนา  ซ่ึงสมัยนี้เทคโนโลยีมีความกาวหนามาก  จํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาควรจะลดลง  ควรเพ่ิมเติม 
ในเรื่องการแสวงหาความรูดวยตนเองใหมากข้ึน  จํานวนหนวยกิต (๓-๐-๖) ควรจะมีความสําคัญมากข้ึน               
แตปจจุบันยังไมสามารถทําเลข ๖ ใหมีความหมายได  การเรยีนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปทําใหมีความเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณ  เปนชวงจิตวิทยาพัฒนาการสรางสําหรับนักศึกษาชั้นป ๑ 
  ๕)  หลักสูตรแตละหลักสูตรควรจะเปนสหวิทยาการได ดังนั้นจึงควรทํา
หลักสูตรใหทันสมัย  ท้ังนี้หลักสูตรมี ๓ ประเภท คือ (๑) หลักสูตรอิงเนื้อหา คือ สอนใหรู  (๒) หลักสูตรแบบอิง
สมรรถนะ  คือ สอนใหทําใหเชี่ยวชาญ  และ (๓) หลักสูตรอิงประสบการณ 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมกําหนดวันสัมมนาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร  และ
พิจารณารายละเอียดรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  ในวันศุกรท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  และสงขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณากอนภายในเดือนธันวาคม  หรือตนเดือน
มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 ๖.๒   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา  
๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



 ๙ 

 ๖.๓ ขออนุญาตเวียนมติการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี             
๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) 
  ฝายทะเบียนและประมวลผลขออนุญาตเวียนมติการขออนุมัติการสําเร็จ
การศึกษา  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  ท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 

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