๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
อธิการบดี
ประธาน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล มงคล
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ
อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช
รองอธิการบดีวิชาการฯ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร ทองใบ

กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
นางสาวศิริพร ขจรพันธ
นายประยุทธ อินแบน
นายอุดม คุมภัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ

ไปราชการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.อภิ ร ดี เมื อ งเดช เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ แจ ง เรื่ อ ง
อธิ การบดี ได คัดเลื อกผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ๒ ท า น เพื่อทดแทนอัตราที่วางลงซึ่งได แก ศาสตราจารย ดร.ผ องพรรณ
เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะครุศาสตร และรองศาสตราจารย ดร.
ชวงโชติ พันธุเวช กรรมการสภาวิชาการผูแทนผู ทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเสนออธิการบดีลงนาม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุ มสภาวิช าการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วั นพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๕๘ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ แจงการปฏิบัติงานของขาราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ ที่ประชุมแจงวาระ ๔.๓ เรื่องแจงการปฏิบัติงานของขาราชการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม “อาจารยเ ฟองฉัตร ภัทรวาณิช ย” ซึ่งมติที่ประชุม รับ ทราบและเสนอแนะในสวนของคุณวุฒิ
เนื่องจากอาจารยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นควรใหอาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาโทเพื่อใหเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด สวนเรื่องพิจารณาการปฏิบัติงานของขาราชการนั้นเห็นควรนําเขา
คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งขณะนี้ฝายเลขานุการไดแจงมติดังกลาวไปยัง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ผูชวยศาสตราจารย

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ แจ ง เรื่ อ งแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให ดํ า รงตํ า แหน ง

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันเสารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาการแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให ดํ า รงตํ า แหน งผู ช ว ยศาสตราจารย
มติที่ประชุม อนุมัติให นายครรชิต มาระโภชน ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม ตั้งแตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมรับทราบ

๓

๔.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดหาอาจารยพิเศษและ
การจายคาตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ได จั ด ทํ า ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร วาดวยการจัดหาอาจารยพิเศษและการจายคาตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหการจัดอาจารยผูสอน
จัดอาจารยพิเศษ และการจัดวิทยากรพิเศษ ดําเนินไปตามที่ขอบังคับกําหนด
ซึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวของกับสภาวิชาการตามขอบังคับคือ ขอ ๖ (๓) ใหคณบดีเสนอ
รายนามอาจารยพิเศษตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็น แลวนําเสนอความเห็นนั้นตออธิการบดี ซึ่งจะตองเขา
กระบวนการตามขอบังคับในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตองใหเวลาคณะ
ในการดําเนินการจัดประชุมกรรมการประจําคณะ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
โดยมีขอสังเกตจากกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ วามี หลักสูต รใดที่มหาวิ ทยาลัยเสนอ
ไปแลวแตยังไมไดรับทราบบาง ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแหงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจงวา
หลักสูตรใหมที่ยังไมรับทราบ หามดําเนินการจัดการเรียนการสอน
สวนเรื่องรหัส ๑๔ ตัวของปริญญาโท ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะดําเนินการประสานให
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํ า นั ก งาน ก.พ. รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ข องผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดวย ทั้งนี้สามารถดาวนโหลด
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๑๘๐๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรับรองปริญญา ไดที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๐๘.๑/ว๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ไดที่
www.ocsc.go.th ไดแก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาค
พิเศษ ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
งานทะเบี ย นและประมวลผล สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

๔

(ครั้งที่ ๒) ไดตรวจสอบผลการศึกษาเรียบรอยแลว และคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๔๘๒ คน ดังนี้
สาขาวิชาการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๖ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
๑๕ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๓๘ คน
ระดับปริญญาเอก
จํานวน
๑ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๑๑๙ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
๒ คน
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๑๗๐ คน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๔๘ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
๑ คน
สาขาวิชาการบัญชี
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๒๓ คน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๙ คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๔๕ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
๕ คน
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทให นํ า เอกสารหลั ก ฐานการตี พิ ม พ ว ารสาร
มาประกอบดวย
๒) ในการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อความสะดวก
ในการพิ จ ารณาให ทํ า เป น ตารางรายละเอีย ดของนักศึกษา ขอ มูล ตาราง ชื่ อ-สกุ ล นั กศึ ก ษา ชื่ อวิ ทยานิ พนธ
ชื่อสถานที่ตีพิมพเผยแพรวารสาร และแนบ Abstract มาดวย
๓) ขอสังเกตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรใหเวลาคณะกรรมการ
ระดับคณะในการอนุมัติสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาห เพื่อจะไดมีเวลาประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
๔) โดยปกติแลว สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะใหเวลาคณะในการ
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา ๔๕ วัน แตดวยคณะครุศาสตรที่ตองการนําเอกสารเพื่อไปสอบบรรจุเขารับราชการ
จึงตองเรงดําเนินการ
๕) ในการดํ า เนิ น การขออนุ มั ติ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาให ดํ า เนิ น การเฉพาะคณะ
ครุศาสตรเปนกรณีพิเศษ สวนหลักสูตรอื่นใหทําตามอาเซียน
๖) อาจทบทวนขั้นตอนการอนุมัติสําเร็จการศึกษาควรเปนระดับกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไปดูหรือปรับปรุงขอบังคับ

๕
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการสํ า เร็ จ การศึก ษานั กศึ ก ษาภาคปกติ และภาคพิ เ ศษ
ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๔๘๒ คน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา
ตอไป และในการนําเสนอการอนุมัติสําเร็จการศึกษาครั้งตอไปใหแยกเอกสารเปน ๒ ชุด คือเฉพาะครุศาสตร
๑ ชุด และคณะตางๆ อีก ๑ ชุด โดยมอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปดําเนินการ
๕.๒ พิ จ ารณาการปรั บ แก ไ ข สมอ.๐๘ ของคณะครุ ศ าสตร หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
บัณฑิต (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
คณะครุศาสตรมีความประสงคขอปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ใหทําขอมูลใหทันสมัยเพิ่มขึ้น เชน คุณวุฒิของอาจารยที่เพิ่มขึ้น ตําแหนง
ที่เปลี่ยนไป ตําแหนงบริหารใหเอาออก ใหใสเปนตําแหนงอาจารยประจํา
๒) ตรวจสอบการพิมพใหถูกตอง ควรเวนวรรค
๓) ตรวจสอบลําดับของอาจารยทสี่ ลับกัน
๔) อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑใหมตองมีผลงานวิชาการ
๕) การเขียนอางอิงใชรูปแบบไมตรงกันใหปรับแกไขใหม
๖) คุณวุฒิของอาจารยไมตรงกัน
๗) ชื่ออาจารยชาวจีนที่เปนภาษาจีนใหเขียนเปนภาษาไทย
๘) งานวิจัยภาษาอังกฤษใหเปลี่ยนเปนภาษาไทย
๙) อาจารยที่ใชวิทยานิพนธตอนศึกษาปริญญาเอกนั้นใชไมไดใหเปลี่ยนผลเปนงาน
วิชาการ
๑๐) การตัดคําฉีกคํา ประเด็นคําผิดถูก
๑๑) เสนอแนะใหอาจารยทุกคนกรอกประวัติดวยตนเองตามแบบฟอรม แลวขึ้นใน
เว็บไซดคณะแตละคณะเพื่อสะดวกในการเชิญเปนวิทยากรหรือใชประโยชนอ่นื ๆ
๑๒) เสนอใหอาจารยทางคอมพิวเตอรเปนคนทําระบบ แลวใหเปนภาระงานของ
อาจารย
๑๓) ใหอาจารยแตละหลักสูตรตรวจสอบใหละเอียดอีกครั้งในทุกหัวขอ
มติที่ประชุม มอบคณะครุศาสตรประสานผูรับผิดชอบหลักสูตรใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
๕.๓ พิ จ ารณาการจั ด การเรีย นการสอนรายวิช าภาษาอัง กฤษทั่ว ไป ๑,๒ และ ๓
สํานักสงเสริมวิชาการละงานทะเบียนขอหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ๑, ๒ และ ๓ ซึ่งเดิมศูนยภาษาเปนผูจัดการเรียนการสอนและไมไดอยูในหลักสูตร
และไมไดอยูในระบบปกติ
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ควรทบทวนการจัดการเรียนการสอนใหมวาหลักการเปนอยางไร
๒) ในการเขาสูอาเซียนภาษาเปนสิ่งสําคัญที่สุด ควรใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เรี ย นภาษาอั งกฤษ ๑๒ หนว ยกิ ต ซึ่ งหลายมหาวิทยาลัย จัดใหอยูในรายวิช าศึกษาทั่ว ไป หรืออยูในวิชาแกน
วิชาเอก วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี รวมแลว ๑๒ หนวยกิต แลวปรากฏอยูใน Transcript ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับสาขาวิชา

๖
๓) เสนอแนะวาควรจะจัดเขาไปในหลักสูตรเลยโดยจัดภาษาอังกฤษ ๑ จัดให
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ภาษาอังกฤษ ๒ จัดใหนักศึกษาชั้นปที่ ๒ และภาษาอังกฤษ ๓ จัดใหนักศึกษาชั้นปที่ ๓
๔) ควรปรับในปการศึกษา ๒๕๕๘
๕) เสนอแนะใหหลักสูตรที่สอนภาษาไทยใหสอนภาคภาษาอังกฤษดวย
มติที่ประชุม มอบอธิการบดียกเลิกประกาศฉบับเดิมป ๒๕๕๔ และใหใชในวิชา
หมวดศึกษาทั่ว ไป ๖ หนวยกิต และไปอยูในวิชาแกน หรื อวิช าเอก ๖ หนว ยกิต และใหเริ่มใชป การศึกษา
๒๕๕๘ และใหฝายวิชาการไปทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ๑,๒,๓ เพื่อใหครอบคลุมกลุม
ของนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๖

วาระอื่นๆ

๖.๑ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ดวยการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีการอภิปรายในประเด็นการเปนอาจารยประจําหลักสูตรของผูบริหาร
ในกรณีของอธิการบดี ที่มีภาระงานในการบริหารเปนหลัก อาจทําใหสงผลกระทบตอการบริหารหลักสูตรและ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประเด็นดังกลาวไดเสนอตอคณะกรรมการวิชาการแลว ที่ประชุมเห็นวา
ผูบริหารในระดับคณะสวนใหญเปนอาจารยประจําหลักสูตร ดังนั้นหากจะหาอาจารยมาเพื่อประจําหลักสูตรแทน
ในกรณีดังกลาว จะสงผลกระทบถึงอัตรากําลังที่ไมสามารถขอเพิ่มได ทั้งนี้ยังถือวาประเด็นการประจําหลักสูตร
ของผูบริหารยังไมสิ้นสุด จึงควรไดนําเสนอตอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นและ
กําหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย มติที่ประชุม รับทราบและมอบฝายเลขานุการพิจารณาประเด็นที่สําคัญ
นําเสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ในหลักการ เกณฑ สกอ. ไมไดบอกวาผูบริหารเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ไมได
๒) ป จจุ บัน หลักสูตรที่มีผูบ ริห ารเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีอาจารยประจํ า
หลักสูตร ๖ คนอยูแลว
มติท่ีประชุม สภาวิชาการเห็นวาในหลักการ เกณฑ สกอ. ไมไดบอกวาผูบริหาร
เปนอาจารยประจําหลักสูตรไมได และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
๖.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ตอไปคือ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ปดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช)
ผูต รวจรายงานการประชุม

