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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
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๗.
๘.
๙.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
อธิการบดี
ประธาน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
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
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช
รองอธิการบดีวิชาการฯ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร ทองใบ
๒. อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง
๓. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนงั

กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ไปราชการ
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร ไปราชการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ลาพัก

ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวศิริพร ขจรพันธ
นายประยุทธ อินแบน
นางเยาวนุช ทานาม
นายอุดม คุมภัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานที่ ป ระชุ ม แจ งเรื่ อง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทรแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง ไดแก ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ กรรมการ
สภาวิ ช าการผู แ ทนผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกของคณะครุศ าสตร และรองศาสตราจารย ดร.ชว งโชติ พั น ธุ เ วช
กรรมการสภาวิชาการผูแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
-

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาการขอปรับตารางสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะครุศาสตร (รหัส
๕๔) ที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับแกผลการเรียนวิชาชีพครู ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
เนื่องจากการปรับเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับประชาคมอาเซียน
ในป การศึ กษา ๒๕๕๗ ทํ าใหร ะยะเวลาการจบของนั กศึกษาขยายออกไปถึ งเดือนพฤษภาคม ทํ าให นั กศึกษา
ไมสามารถสอบบรรจุ เปนขาราชการครูของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้ นพื้นฐานไดทัน ซึ่งหากนักศึกษา
ไมลงทะเบียนเรียนปรับเกรด ก็จะไมสําเร็จการศึกษาตามปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตรที่ฝกปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา ๒ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ตามเอกสารหมายเลข ๑)
ดังนั้น เพื่ อให นักศึ กษาภาคพิเศษ รุน ๕๔ ที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับ เกรดและ
จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ สามารถสมัครสอบบรรจุได จึงขอปรับปฏิทินวิชาการในภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ในสัปดาหที่ ๑๑ – ๑๖ จากเดิมวันที่ ๗ มีนาคม – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เปนวันที่ ๒ – ๗
มีนาคม ๒๕๕๘ (ตามเอกสารหมายเลข ๒)
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ขอสังเกตนักศึกษารหัส ๕๔ แผนการเรียนเดิมจะสําเร็จการศึกษาเมื่อใด
๒) ขอสังเกตหากเรียนรีเกรดจํานวนหนวยกิตเกินเกณฑมาตรฐานหรือไม ถาไมเกิน
สามารถอนุมัติไดเลย
๓) ขอสังเกตระยะเวลาการฝกสอนกับการเรียนรีเกรดจํานวนหนวยกิตเกินหรือไม
๔) ขอสังเกตตารางสอนสําหรับนักศึกษาจํานวนชั่วโมงมากเกินไปโดยไมมีชั่วโมง
พักรับประทานอาหาร
๕) การเปลี่ยนตารางเรียนตารางสอนจะตองผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

๓
๖) มหาวิ ทยาลัย ปลอยนักศึกษามากเกิน ไปสังเกตจากการจัดตารางเรีย นมาก

เกินไป

๗) ในการดําเนินการเรื่องนี้นักศึกษาขอเองหรือทางคณะจัดให
๘) ตรวจสอบรายบุคคลวานักศึกษามีคํารองหรือไม
๙) ในตารางสอนรายวิชาซ้ํากันใหตรวจสอบอีกครั้ง
๑๐) ควรเวนเวลาใหนักศึกษาไดพักรับประทานอาหารดวย
๑๑) ครุศาสตรควรแนบตารางเรียนเดิมและตารางเรียนใหมเพื่อใหเปนหลักฐาน
๑๒) ควรปรับตารางการจัดการสอนใหมเนื่องจากการเรียนไมจําเปนตองนั่งเรียน
ทฤษฎีตลอดเวลา ควรมีการทําชิ้นงานเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากในชั้นเรียน
๑๓) อาจจะปรับตารางใหมโดยใหเริ่มเรียนสัปดาหที่ ๙
๑๔) ขอเสนอแนะตอไปในทุกเรื่องของวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อจะได
ไมตองมาแกปญหาในภายหลัง
๑๕) ใหปรับแกปฏิทินวิชาการใหสอดคลองกับตารางสอน
มติที่ประชุม
๑) มอบฝายทะเบียนตรวจสอบหนวยกิตวาเกินหรือไม โดยชั่วโมงและหนวยกิต
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
๒) มอบคณะครุศาสตรปรับตารางสอนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน
และใหอยูในเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากเวลาที่จัดมาไมเหมาะสมและไมไดมาตรฐาน
๓) มอบคณะครุ ศ าสตรป ระสานอาจารย ผู ส อนมอบหมายงานเป น กรณี พิเ ศษ
ใหนักศึกษาในลักษณะเปนการศึกษาดวยตนเองและมีโครงงานเพิ่มเติม
๔) ให ค ณะครุศ าสตรร วบรวมหลัก ฐานการเรี ย นการสอน เช น ใบคํ าร อ งของ
นักศึกษา ใบเซ็นชื่อนักศึกษาในการเขาเรียนทุกครั้ง
๕) การสงเกรดใหเปนไปตามปฏิทินวิชาการ
๖) เห็นชอบในการปรับตารางสอนสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร (รหัส
๕๔) ที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับแกผลการเรียนวิชาชีพครู ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ และใหเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
๗) มอบใหทุกคณะทบทวนแผนการเรียนการสอนของตนเอง
๘) มอบฝ ายเลขานุการสภาวิ ช าการออกหนั งสือแจ งไปทุกคณะใหถือเปน แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเขาพิจารณาในสภาวิชาการ ในกรณีที่มีเรื่องนําเรียนสภาวิชาการใหเจาของเรื่อง
มานําเสนอขอมูลดวยตนเอง หากไมมานําเสนอจะถูกถอนออกจากวาระและไมไดรับการพิจารณา
๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ตอไปคือ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช)
ผูต รวจรายงานการประชุม

