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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

********************************************************** 
 

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี              ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๗. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี   เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ ไปราชการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       ไปราชการ  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

    ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นางสาววิไลจิตร   รุงศรีวรวัฒน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 ๕. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  หัวหนางานวิชาการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 

 

 

 

 



 ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช  เลขานุการสภาวิชาการ แจงเรื่อง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) แลวเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีขอเสนอแนะ                 
จาก สกอ. คือใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทใหศึกษาตอ หรือสนับสนุน
ใหทําวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ  หรือใหไดตําแหนงทางวิชาการ
อันจะนํามา ซ่ึงการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 
    ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗  โดยมีขอแกไขดังนี้  
      ๑)  หนา ๗ ขอ ๖.๑ มติท่ีประชุมขอ ๒) “สวนวิธีบริหารจัดการใหสํานักสงเสริมเปนหนวย
ประสานในจัดหาอาจารย” แกไขเปน “สวนวิธีบริหารจัดการใหสํานักสงเสริมเปนหนวยประสานในการจัดหา
อาจารย”   
      ๒)  วาระท่ี ๕.๒  วาระท่ี ๕.๓  และวาระท่ี ๖.๑ ใหนําหัวขอ “มติท่ีประชุม” มาไวดานลาง  
ตอจากหัวขอท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

  ๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานสอนของ
อาจารย พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การจายคาตอบแทนการสอน พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ณ หองมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมอํานวยการ ท่ีประชุมใหนําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานสอนของอาจารย พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครนิทร เรื่อง การจายคาตอบแทนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๗ มาแจงตอสภาวิชาการ  
   ซ่ึงประกาศฉบับนี้ ใช ในปการศึกษา ๒๕๕๗ เทานั้น โดยมีสาระสําคัญคือ 
มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานสอนของอาจารยไมนอยกวา ๑๘ ภาระงาน เทียบ ๑.๕ ภาระงานเทากับ                
๑ คาบ  หากอาจารยสอนเกินเกณฑสามารถเบิกคาตอบแทนการสอนได  ซ่ึงในการสอนจะไมนําชั่วโมงสอนภาค
พิเศษมารวมกับภาคปกติ  สวนในการเบิกคาตอบแทนการสอนมหาวิทยาลัยจะจายแบบเหมาจายคาบละ ๒,๐๐๐ 
บาท  ซ่ึงอาจารยตอคนจะเบิกไดไมเกิน ๙ คาบตอภาคเรียน  สวนภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ จะเบิกได ๖ คาบ 
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

      ๔.๑ ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการป ๒๕๕๘     
   ฝายเลขานุการสภาวิชาการไดจัดทํา (ราง) ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป (ซ่ึงกําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม) 
 

ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2558 
 
 

คร้ังที่ วัน  เดือน  ป สถานที่ 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558  

เวลา 13.00 น. 
หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพนัธ 2558  
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558  
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558  
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558  
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558  
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558  
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558  
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558  
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558  
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558  
เวลา 13.00 น. 

หองมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 
 
 



 ๔ 

 
      ๔.๒ ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐ     

   สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดวย ท้ังนี้สามารถดาวนโหลด
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 
   ๑)  ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๒๗๘ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เรื่อง การรับรอง
ปริญญา ไดท่ี www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว๒๐              
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การกําหนดอัตราเ งินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ท่ี  ก .พ .  รับรอง ได ท่ี 
www.ocsc.go.th  ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)   
   ๒)  ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๐๔๐๓ ลงวันท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ เรื่อง การรับรอง
ปริญญาไดท่ี  www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว๒๐              
ลงวันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง  การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ท่ี ก.พ . รับรอง ได ท่ี 
www.ocsc.go.th  ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
  ๔.๓ แจงการปฏิบัติงานของขาราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายงานขอมูลดานภาระงานสอนและดาน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานนั้น  บัดนี้คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดรายงานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ ตามรายละเอียดดังนี้   
  ๑.  ดานภาระงานสอน  ดวยอาจารยเฟองฉัตร  ภัทรวาณิชย  สําเร็จการศึกษา               
ในระดับปริญญาตรี  และในปจจุบันสาขาวิชามิไดจัดรายวิชาใหสอน  เนื่องจากปญหาดานสุขภาพ  สงผลใหสายตา
มองเห็นไมชัดและปญหาดานความรับผิดชอบดานการจัดการเรียนการสอน – การสงผลการเรียนของนักศึกษา   
ซ่ึงสงผลกระทบตอนักศึกษาท่ีจะขอสําเร็จการศึกษา 
       ๒.  ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน อาจารยเฟองฉัตร  ภัทรวาณิชย  ไดมีการลงนาม
ปฏิบัติงานกอนเวลาการปฏิบัติงานปกติ  และเม่ือลงนามแลวมิไดอยูปฏิบัติงานในคณะ  ท้ังนี้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  คณะไดมีการสงแบบประเมินฯ แจงกําหนดระยะเวลาการสงแบบประเมินฯ ตลอดจนไดมีการ
ติดตามใหสงแบบประเมิน  แตก็ไมไดขอมูลกลับคืนมาซ่ึงอาจารยแจงวาใหคณะประเมินผลการปฏิบัติราชการไป 
ไดเลย  ซ่ึงคณบดีไดนําเขาหารือในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซ่ึงมีมติใหมีการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ในอัตราท่ีต่ําท่ีสุด 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และเสนอแนะในสวนของคุณวุฒิ  เนื่องจากอาจารยมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  เห็นควรใหอาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาโทเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ี สกอ. กําหนด  สวนเรื่องพิจารณาการปฏิบัติงานของขาราชการนั้นเห็นควรนําเขาคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 



 ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

      ๕.๑ พิจารณาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน ๕ บทความ      
       บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอเอกสารบทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือใหสภาวิชาการตรวจสอบความถูกตอง จํานวน ๕ บทความ  ประกอบดวย 

๑) นางสาววาสิณี  แจงสุคนธ  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
๒) นางสุชาดา  จันทรเขียว  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๓) นางกฤษณา  ฤทธิ์เดช  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
๔) นางนุดี  เพ็ชรนอก  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
๕) นายสันติ  มงคลแสน  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

       ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
       ๑)  โดยท่ัวไปคําวา พ.ศ. สวนใหญใชเปนปการศึกษา  
       ๒)  Font ภาษาอังกฤษ ควรกําหนดเปนรูปแบบเดียวกัน  และสวนใหญความยาว
จะไมเกิน ๒๕๐ คํา 
       ๓)  ขอสังเกตตรงคําสําคัญนั้นยาวมากเกินไป 
       ๔)  นางสาววาสิณี  แจงสุคนธ  ควรตัดภาษาอังกฤษท่ีเปนตัวตามภาษาไทยออก       
คําสําคัญไมจําเปนตองมีเครื่องหมายโคลอน และเครื่องหมายคอมมา ซ่ึงภาษาไทยสวนใหญใชเวนวรรคแทน
เครื่องหมาย  บทคัดยอใชคําวาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  ภาษาอังกฤษใช “research objective were”   
       ๕)  นางสุชาดา  จันทรเขียว  ผลการวิจัยสวนใหญจะเขียนเปนความเรียง แตเขียน
เปน ๔ ขอยอยซ่ึงยาวเกินไป  คําสําคัญ ใหเวนวรรคลงมาใหหางจากผลการวิจัย  วัตถุประสงคภาษาอังกฤษแตละ
ขอใหใชคําวา “To study” ไวดานหนา คําสําคัญยาวเกินไป  และใหตัดคําวา “เขต ๒” ออกจากคําสําคัญ 
       ๖)  นางกฤษณา  ฤทธิ์เดช  ผลการวิจัยและผลการทดสอบสมมติฐานควรรวมเปน
ยอหนาเดียวกัน  ซ่ึงเปนการตอบวัตถุประสงคขอท่ี ๑ สวนผลการตรวจสอบสมมติฐานเปนการตอบวัตถุประสงค 
ขอ ๒ แลวจึงไปแยกยอยในขออีกก็ได  
       ๗)  นางนุดี  เพ็ชรนอก  คําสําคัญยาวเกินไป  รูปแบบการเขียนบทคัดยอแตกตาง
จากของคนอ่ืน 
       ๘)  นายสันติ  มงคลแสน  คําสําคัญยาวเกินไป  ใหตัดภาษาอังกฤษในบทคัดยอ
ภาษาไทยท่ีตอจากคําวา “คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน” ออก  
       ๙)  แบบฟอรมและตัวอักษรควรกําหนดใหเปนรูปแบบเดียวกันทุกคน 
  มติท่ีประชุม  มอบบัณฑิตวิทยาลัยประสานกับนักศึกษาในการปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ  หากแกไขเรียบรอยแลวเห็นชอบใหดําเนินการตามข้ันตอนตอไป และ
สําหรับบทคัดยอภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ในการนําเสนอสภาวิชาการครั้งตอไป  ใหนําเสนอผลงานท่ีเสร็จ
สมบูรณแลว  รวมท้ังหนังสือตอบรับการตีพิมพเผยแพรมาพรอมกับการขออนุมัติในคราวเดียวกัน 
 

 

 



 ๖ 

 

      ๕.๒ พิจารณารายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร   
       สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการรวบรวมรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  โดยมีรายละเอียดขอมูลคุณวุฒิอาจารยประจํา
หลักสูตรและขอมูลอาจารยท่ีไมประจําหลักสูตร โดยระบุ ชื่อ – สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา จําแนกเปน 
       ระดับปริญญาตร ี
       -   คณะครุศาสตร   จํานวน ๑๑    หลักสูตร 
       -   คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน   ๗    หลักสูตร 
       -   คณะมนุษยศาสตรฯ   จํานวน ๑๑    หลักสูตร 
       -  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน ๑๑    หลักสูตร 
       -   คณะเทคโนโลยีฯ จํานวน   ๕    หลักสูตร 
        รวมจํานวน ๔๕    หลักสูตร 
       ระดับบัณฑิตศึกษา 
       -  ปริญญาโท จํานวน   ๘    หลักสูตร 
       -   ปริญญาเอก จํานวน   ๑    หลักสูตร 
       ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
       ๑)  ใหเพ่ิมขอมูลวาแตละหลักสูตรมีการปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือใด  และใหใชใหม
ป พ.ศ. อะไร  โดยใหใสหมายเหตุไวดานลาง   
       ๒)  ควรชี้แจงวาใครเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยใส *  ไวดานลางของตาราง 
       ๓)  ใส **** ตรงอาจารยท่ีมีสัญญาจางประจําไวดานลางของตาราง 
       ๔)  สําหรับอาจารยท่ีลาออกไปแลวใหดําเนินการจางอาจารยใหมใหครบ 
       ๕)  หลักสูตรใดท่ีมีแขนงวิชาตองจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหครบ 
  มติท่ีประชุม  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบขอมูล                  
ใหถูกตองเพ่ือเตรียมสําหรับการประกันคุณภาพในป ๒๕๕๘ โดยใหเวลาในการปรับแกไขขอมูล ๓ เดือน แลวนํา
กลับมาพิจารณาในสภาวิชาการอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระอ่ืนๆ 
 

 ๖.๑ พิจารณาการขอเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  คณะวิทยาการจัดการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔)  ซ่ึงผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล  
ไดเกษียณอายุราชการเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาววางลงจํานวน             
๑ อัตรา  คณะวิทยาการจัดการไดประสานดําเนินการใหมีการคัดเลือกอาจารยมาประจําหลักสูตรเรียบรอยแลว 
  ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก                       
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล คุณวุฒิ Ph.D. (Management) เปล่ียนเปน อาจารยธนเดช                  
กังสวัสดิ์ คุณวุฒิ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  
 



 ๗ 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  เนื่องจากเปนอาจารยท่ีจบใหมจึงยังไมมี
งานวิจัย  ดังนั้นควรใสวาดุษฎีนิพนธไดทําเรื่องอะไร 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) จากผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล 
คุณวุฒิ Ph.D. (Management) เปล่ียนเปน อาจารยธนเดช  กังสวัสดิ์ คุณวุฒิ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) และนําเขา               
ท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 ๖.๒ พิจารณาขออนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเกิน ๒๒ หนวยกิต ในภาคเรียนท่ี  
๒/๒๕๕๗ 
  คณะครุศาสตร มีความประสงคขออนุญาตใหนักศึกษาคณะครุศาสตร ลงทะเบียน
เรียนเกิน ๒๒ หนวยกิต  เนื่องจากนักศึกษามีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนใหมในรายวิชาท่ีมีผลการเรียนเปน 
F เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาไดครบตามโครงสรางหลักสูตรกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครู                   
ในสถานศึกษา ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘  
  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  เม่ือ
วันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบใหนักศึกษาคณะครุศาสตร  ท่ีมีความจําเปนตองเรียนรายวิชาตางๆ 
ใหครบตามโครงสรางหลักสูตรกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ 
สามารถลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๒ หนวยกิตได  ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ โดยใหยื่นคํารองฯ ตามข้ันตอนของ
มหาวิทยาลัย 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) ในกรณีเทอมสุดทายของนักศึกษาคณะครุศาสตร  ใหถือวาการเรียนครบ
รายวิชาแลวเปนเทอมสุดทายโดยไมรวมกับการฝกสอน 
  ๒)  ขอแสนอแนะคือ ขอใหนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามชวงเรียนในชวงเวลา
ปกต ิ
  มติท่ีประชุม  อนุมัติโดยหลักการ  เนื่องจากเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
ในคราวตอไปไมตองนํามาพิจารณาในสภาวิชาการ 
 
 ๖.๓ พิจารณาการจัดตั้ ง วิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร เปนสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนําเสนอขอมูลการจัดตั้งวิทยาลัยรัฐประศาสน
ศาสตรเปนสวนงานภายใน   
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  การจัดหนวยงานเทียบเทาคณะ  ข้ันตอนการดําเนินการคือ  ดําเนินการตามท่ี 
สกอ . กําหนด คือผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                    
สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
 
 
 
 



 ๘ 

 
  ๒)  ในการดําเนินการนั้นหามใชงบประมาณแผนดิน  ตองเลี้ยงตัวเองใหได  ยกเวน
ใชอาคารสถานท่ี  บุคลากร  สวนการบริหารงาน วัสดุ  ครุภัณฑ  จะตองดูแลตัวเอง  และตองมีระบบประกัน
คุณภาพ  หากมีการประเมินผลการประกันคุณภาพ และถาผลการประเมินไมผานก็จะมีผลทําใหมหาวิทยาลัย             
ไมผานหรือผานแบบมีเง่ือนไขดวย  
  ๓)  ในการนําเสนอตองมี Business plan มีความคุมทุนเทาไหร โดยสามารถ                 
ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยได และถาถึงจุดคุมทุนแลวก็ตองคืนเงินมหาวิทยาลัย 
  ๔ )  ขอสังเกต มีการนําเสนอแผนการจัดตั้ งวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร                
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม 
  ๕)  การแสดงตัวเลขรายรับ – รายจาย  ยังไมละเอียดและชัดเจน   
  ๖)  ขอสังเกตควรจะรวมสาขาวิชารัฐประศานศาสตร  และสาขาวิชารัฐศาสตร               
มาจัดตั้งเปนวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็ง 
  มติท่ีประชุม  ในการดําเนินการเสนอขอจัดตั้งหนวยงานภายในมาเปนลําดับ  โดย
ทําตามหลักเกณฑท่ี สกอ. กําหนด  เสนอผานการพิจารณาจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และสภาวิชาการ                      
จะพิจารณากลั่นกรองใหตามลําดับ 
 
 ๖.๔   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งท่ีตอไปคือ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
        (นางสาวศิรพิร  ขจรพันธ)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชุม 
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