
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิภาภรณ   บุญยงค  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.กุลวดี   โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ     กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๑๐. อาจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา รองอธิการบดีวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ไปราชการตางประเทศ  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. อาจารยประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  
 ๔. นายอุดม   คุมภัย  รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๕. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ ซ่ึงหากกรรมการทานใดพบขอผิดพลาด                
ในรายงานการประชุมใหแจงแกไขขอมูลไดท่ีฝายเลขานุการสภาวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑)  แจงผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง  สัญญาความรวมมือและเอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง  และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงกวางสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน  โดยประสานไปยังหนวยงานวิเทศสัมพันธใหสง MOU ไปยังคณะครุศาสตร  เพ่ือพิจารณาปรับแกไข 
   ๒)  แจงผลการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  จํานวน ๒๕๒ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญา              
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาแลวเม่ือเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
   ๓) แจงผลการอนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗)  ไปยังคณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
   ๔)  แจงผลการปรับอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  และมอบเลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงาน
วิชาการและตรวจสอบการตีพิมพงานวิจัย  หากพิจารณาแลวไมพบการตีพิมพเผยแพรของงานวิจัย  สภา
วิชาการก็จะไมอนุมัติ  และใหนํามาแจงตอสภาวิชาการในการประชุมครั้งตอไป  ซ่ึงฝายเลขานุการได
ดําเนินการเรียบรอยแลว 
   ๕)  การปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการผลิต  และมาตรฐานบัณฑิต  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมอบฝาย
เลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบรายละเอียดใหครบทุกประเด็นดวยวิธีการ Check List และแจงมติไปยังคณะ
ครุศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ซ่ึงฝายเลขานุการไดตรวจสอบเรียบรอย
แลว 
   ๖)  แจงผลการเสนอแกไขรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙ ไปยังคณะครุศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 
 



 ๓ 

 
   ๗)  สงขอมูลผลการพิจารณาคัดเลือกผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิเปน
กรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไปยังสภามหาวิทยาลัย 
   ๘)  แจงผลการพิจารณาอาจารยผูสอนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ หลักสูตร               
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๓.๒ สัญญาความรวมมือและเอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  มหาวิทยาลัยครูฉว่ีจิ้ง  และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงกวางสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙  วาระ ๓.๓ ท่ีประชุมแจงเรื่องสัญญาความรวมมือและเอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง  และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
กวางสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซ่ึงมติท่ีประชุม  มอบรองอธิการบดีวิชาการนํา MOU ท่ีปรับแกไข
ลาสุดใหคณะครุศาสตรไดพิจารณาตรวจสอบและเพ่ิมในรายละเอียดดวย ซ่ึงขณะนี้ฝายเลขานุการไดประสาน
ไปยังหนวยงานวิเทศสัมพันธใหสง MOU ไปท่ีคณะครุศาสตรเรียบรอยแลว ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาปรับ 
แกไขในบางประเด็น 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๓ การปรับอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมพิจารณา วาระ ๕.๓ เรื่องการปรับอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  มติท่ีประชุม  
    ๑) อนุมัติในหลักการ  โดยใหเปลี่ยนอาจารยผูสอนในรายวิชา EEA702 การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา จากผูสอนเดิม  ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวัสนันท  วงศประสิทธิ์  คุณวุฒิ  
ปร.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) เนื่องจากไมมีคุณวุฒิทางดานการศึกษา เปลี่ยนเปน อาจารย  ดร.พรทิพย  
คําชาย  คุณวุฒิ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)   
    ๒) มอบเลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานวิชาการและ
ตรวจสอบการตีพิมพงานวิจัย  หากพิจารณาแลวไมพบการตีพิมพเผยแพรของงานวิจัย สภาวิชาการ ก็จะไม
อนุมัติ  และใหนํามาแจงตอสภาวิชาการในการประชุมครั้งตอไป   
    ซ่ึงเลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานวิชาการและ
ตรวจสอบการตีพิมพงานวิจัยของอาจารย ดร.พรทิพย  คําชาย  ซ่ึงเปนงานวิจัยของ สกว. จึงไมพบวามีการ
ตีพิมพเผยแพร 
    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ปกติงานวิจัยของ สกว. เปนการเผยแพรทางเว็บไซตท้ังเลมจะไมไดตีพิมพ
เผยแพร 

๒) งานวิจัยไมไดเผยแพรจึงไมเปนไปตามเกณฑท่ี กพอ.กําหนด 
 



 ๔ 

 
๓) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม  ฝายวิชาการควรใหอาจารยท่ีสอนทุกระดับ

ตระหนักในเรื่องการทําวิจัยและตีพิมพเผยแพร 
๔) ควรจัดหาอาจารยผูสอนรวมเปน  ๒  คน 

    มติท่ีประชุม  ใหใสชื่อ อาจารย ดร.พรทิพย  คําชาย  เปนผูสอนได  และมอบ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการจัดหาผูสอนเพ่ิมอีกจํานวน ๑ คน 
 
 ๓.๔ ปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการผลิต  และมาตรฐานบัณฑิต  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมพิจารณา วาระ ๕.๔ เรื่องปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการผลิต  และมาตรฐาน
บัณฑิต  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)   
มติท่ีประชุม คือ อนุมัติในหลักการ  โดยมอบเลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบรายละเอียดใหครบทุกประเด็น
ดวยวิธีการ Check List แลวนํามาแจงในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปพรอมท้ังแจงมติไปยังคณะครุศาสตร 
  ซ่ึงฝายเลขานุการสภาวิชาการไดตรวจสอบรายละเอียดจากเลม มคอ.๒ ตาม
แบบประเมินของคุรุสภาและหลักฐานท่ีแนบมา  มีความครบถวนทุกประเด็นเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอสภา
วิชาการเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

    -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ เสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
    งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม)  เปนระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๔๔  คน  และระดับปริญญาโท  จํานวน ๑ คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน 
๑๔๕ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ี
เรียบรอยแลว  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙  ดังนี้ 
    สาขาวิชาศิลปศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๘ คน 
 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๔๕ คน 
 

    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาตรี จํานวน    ๔๗ คน 



 ๕ 

 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๔๓ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๑ คน 
 

    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๑ คน 
     รวมท้ังส้ินจํานวน  ๑๔๕  คน 
 

    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) ในเลมเอกสารการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา ควรเปลี่ยนคําวา “ยกเวน 

P”  เปนคําวา “เทียบโอน” 
๒) ควรปรับการเขาเลมเอกสารใหหนาเอกสารการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  

ไปในทางเดียวกันท้ังเลม 
๓) ขอสังเกต  ชื่อวาระใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา  ควรใชคําวา 

“เสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา”  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
๔) ขอสังเกต  การอนุมัติสําเร็จการศึกษาควรเปนวันท่ีคณะกรรมการประจํา

คณะพิจารณาหรือไม  โดยใหศึกษาและทบทวนระเบียบของมหาวิทยาลัยเรื่องสําเร็จการศึกษา  และการอนุมัติ
ปริญญาวาควรเปนอยางไร  เพ่ือประโยชนตอนักศึกษา   

๕) ขอสังเกต  เอกสารการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาถาแยกรายชื่อเปนคณะ             
ไดหรือไม 

๖) ควรมีแนวปฏิบัติ  หรือขอปฏิบัติในการทํารูปแบบสื่อสิ่งพิมพ 
  มติท่ีประชุม 
  ๑)  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  (เพ่ิมเติม) จํานวน ๑๔๕ คน 
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
    ๓)  มอบผูเก่ียวของนําขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับแกไขตอไป 

 
 ๕.๒ พิจารณาการขออนุ มัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร   
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 
   ท่ีประชุมใหถอนวาระออกจากการประชุม 
 
 ๕.๓  พิจารณาการปรับแผนการจัดการศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  ดวยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  เสนอขอปรับ
แผนการจัดการศึกษา  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดย
การแจงเวียนมติเม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 



 ๖ 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) อาจใชรูปแบบเดิมแตควรเปนการบริหารจัดการภายในท่ีเขมงวดพอสมควร 
๒) ควรมีการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลหรือรายกลุม ใหชัดวาควร

จะทําอะไรบาง  และมีการตรวจสอบความกาวหนา 
๓) ขอสังเกตหลักสูตรนี้เปนหลักสูตร ๒๕๕๙ แลวปรับเปน สมอ.๐๘ ป ๒๕๖๐                 

ซ่ึงหลักสูตรนี้ยังไมไดถูกใช  หากจะปรับแผนการจัดการศึกษาตองใชไปสักระยะหนึ่งกอน 
๔) อาจจะปรับแผนการเรียนโดยใหลงครั้งเดียว ๔ หนวยกิต  หรือครั้งละ ๒ 

หนวยกิต 
๕) ในการแบงแตละหนวยกิตจะตองมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน                 

ใหสอดคลอง  และมีคําอธิบายรายวิชาซ่ึงการแบงออกเปน ๑ หนวยกิต  อาจจะดูนอยเกินไปไมเหมาะสมกับ
ระดับปริญญาเอก 

๖) ควรใสเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรวา “เนื่องจากมีความผิดพลาด                
ในแผนการเรียนจึงขอปรับปรุงหลักสูตร” 

๗) เสนอแนะใหอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน  ทําคูมือการศึกษา               
ท่ีเปนเอกสารใหกับนักศึกษา   
  มติท่ีประชุม มอบผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ                  
ไปพิจารณาปรับปรุงแกไข  สวนในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นข้ึนอยูกับการบริหารจัดการภายในหลักสูตร 
     
 ๕.๔  การเสนอขอแตงตั้ งอาจารยพิ เศษคณะครุศาสตร   คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  คณะครุศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
(เพ่ิมเติม)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือ 
วันพุธท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน  ๓  คน  และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน  ๒  คน  
รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๕  คน  ไดแก  
   ๑. นางศิราพร   งามแสง   สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา   
   ๒. นางกานตนะรัตน   จรามร  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
   ๓. นางสาวขวัญธิศศรา  อภิสุขสกุล สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
    ๔. นางรักวงศ   บุญเติม   สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   ๕. นางสาวอาภาพรรณ  มณีรัศยากร สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๙ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งท่ี                
๕/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน  ๔  คน  ไดแก   
         ๑. นายสุขัณ   กุลละวณิชย   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา   
         ๒. นายศักดิ์วิชิต   ม่ันคง   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
    ๓. นายสุนทร   กองสินธุ   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
    ๔. นายสรณะ   กองกุลศิร ิ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 



 ๗ 

 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดวยการ
เวียนมติ  เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๓  คน  ไดแก   
         ๑. นายประสทิธิ์   กมลพรมงคล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
         ๒. นายโสพณ   เกษสําโรง   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
    ๓. นางสาววิลาสินี   หมอไทย  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) ตามมาตรา ๕๑ แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให

คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยสามารถใชตําแหนงทางวิชาการนําหนาชื่อ  เชน  อาจารย, ผูชวย
ศาสตราจารย, รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย สามารถใสแทนคํานําหนาชื่อได 

๒) ตรวจสอบคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  ของอาจารยพิเศษใหเรียบรอยเปนไปตาม
เกณฑหรือไม 

  มติท่ีประชุม  
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  จํานวน  ๕  คน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน  ๔  คน  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๓  คน   
  ๒)  มอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะเพ่ือเสนอคําสั่งตออธิการบดีพิจารณา

ลงนามตอไป 
 
 ๕.๕ พิจารณา (ราง) ประกาศยกเวนผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙   
  ฝายวิชาการไดเสนอ (ราง) ประกาศยกเวนผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใหการยกเวนรายวิชาของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร  และเกิดประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา  ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ในหลักการ  การเทียบโอนไมควรแตกตางจากประกาศฯ เดิมมากนัก 
๒) ควรทบทวนการเทียบโอนระหวางระดับอนุปริญญากับระดับปริญญาตร ี             

ไมควรเทากัน   
๓) ระดับอนุปริญญาเรียนรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนอยเกินไป  
๔) ควรตรวจสอบในเรื่องของความเปนมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานผูสอน

เปนหลัก  และระบบวัดประเมินผลของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงแตกตางกับสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีจะนํามาเทียบโอน 
๕) ใหคํานึงถึงในเรื่องคาลงทะเบียนและรายไดมหาวิทยาลัยดวย  หากยกเวน

หนวยกิตมากเกินไป 
 
 
 



 ๘ 

 
๖) การดําเนินการจัดทําประกาศยกเวนฯ มี ๒ รูปแบบ แบบท่ี ๑ หากเปน

ประกาศฯ เฉพาะกิจนั้นมีการใสชื่อรายวิชา  ควรระบุปการศึกษาไวในประกาศฯ ดวย  และแบบท่ี ๒ หากไมใส
ปการศึกษา   ควรระบุวาชื่อรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศฯ เปนภาคการศึกษาไป  โดยจัดทําเปน
เอกสารแนบ  ซ่ึงงายตอการใชในการอางอิง 

๗) ควรวิ เคราะห เปนรายหลักสูตร  แลวนํามาเทียบกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

๘) การเทียบโอนควรแบงเปนระดับ  ดังนี้ 
 -   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ยกเวนได  ๓๐  หนวยกิต 
 -   สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีใชระยะเวลาการศึกษาอยางนอย ๓ ป 

ยกเวนได  ๒๑  หนวยกิต   
 -   สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีใชระยะเวลาการศึกษาอยางนอย ๒ ป  

ยกเวนได  ๑๘ หนวยกิต  (ไดมีการเรียนหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรเดิมตอเนื่องของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะกลุม
ศึกษาท่ัวไป) 

 -   สําเร็จการศึกษาระดับ  ปวส., ปวท.  ยกเวนได  ๑๕  หนวยกิต 
๙)  ควรวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของมหาวิทยาลัยวา  ตองการนักศึกษา               

คุณสมบัติอยางไร  ออนอะไร  ควรจะเรียนอะไร 
๑๐)  ใหระบุในประกาศฯ ดวยวาตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอยางนอย                

๓  หนวยกิต   
๑๑)  ในระดับอนุปริญญา ๓ ป  ใหจัดเปนกลุมวิชา  เชน  ดานภาษาควรเรียน

อะไร  ดานอ่ืนๆ  ควรเรียนอะไร  แลวแตละดานรวมกันไมนอยกวาก่ีหนวยกิต  โดยระบุดวยวาตองเลือกเรียน
อยางนอย ๑ วิชา 
  มติท่ีประชุม มอบผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                 
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศยกเวนผลการเรียนรายวิชา
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙  แลวนํามา
พิจารณาในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   แผนการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยเปนอยางไร  วิธีการแกปญหา
นักศึกษาท่ีลดนอยลง   
  รองอธิการบดีวิชาการช้ีแจงเก่ียวกับแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏราชนครินทร  ดังนี้   
  -   มหาวิทยาลัยมีโครงการแนะแนว  โดยรวมมือระหวางคณะตางๆ กับสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ทําตารางแนะแนวการศึกษาในชวงระยะเวลา ๒ เดือนนี้  โดยประสานงาน
กับโรงเรียนเพ่ือออกแนะแนวการศึกษา  ซ่ึงบางคณะทําเปนแบบ ROTE SHOW  หรือทําโครงการคาราวาน  
ปญหาท่ีพบคือจํานวนนักศึกษาท่ีมาสมัครลดลงทุกคณะ  และเปนทุกมหาวิทยาลัย 
 
 



 ๙ 

 
  อธิการบดีช้ีแจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนการรับนักศึกษา  ดังนี้ 
  -   ใหแตละสาขาเขารวมออกแนะแนวอยางเต็มท่ี ซ่ึงท่ีผานมาผูท่ีออกไป              
แนะแนวจะเปนระดับเจาหนาท่ี 
  -   มหาวิทยาลัยจะนําบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยตรงไปใหขอมูลในการออก            
แนะแนวการศึกษา  เชน  เจาหนาท่ีไฟฟา  เจาหนาท่ีเครื่องยนต  เปนตน 
  -   ใหนักเรียนท่ีมาสมัครเลือกสาขาได ๒ ลําดับ  หากลําดับ ๑ ไมผานการ
คัดเลือกก็ไดลําดับท่ี ๒ เลย  ไมตองมีการสอบใหมหรือสมัครใหม  
  -   ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการทําขอบังคับเก่ียวกับการใชจายเงินจาก
คาสมัคร  เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ  เชน  การลงนาม MOU กับโรงเรียนตางๆ  
  -  ในชวงนี้  อธิการบดีจะไปพบผูบริหารโรงเรียนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี  และ
จังหวัดสระแกวดวยตัวเองเพ่ือทํา MOU  โดยอาจจะนัดท่ีหองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของท้ังสอง
จังหวัดและตอไปจะเพ่ิมโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี  ระยอง  และสมุทรปราการ  ซ่ึงจะออกท้ังหมด ๕ สาย  
ขณะนี้รออนุมัติงบประมาณกอนเพ่ือดําเนินการทํา MOU กับโรงเรียน  และประสานกับผูอํานวยการโรงเรียน
โดยตรง  ในการเขาแนะแนวการศึกษาไดอยางเต็มท่ี  ซ่ึงทําลักษณะเดียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูกับ
โรงเรียนเครือขายของคณะครุศาสตร 
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  -   ตองไปท่ีโรงเรียนเพ่ือพบกับผูอํานวยการ  หัวหนางานแนะแนว  และสงทีม
แนะแนวไปพบกับนักเรียนชั้น ม.๖  ถาทําไดทุกโรงเรียน  หรือทําไดมากท่ีสุดแลวสามารถตั้งเปาวานักเรียนจะ
มาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก่ีเปอรเซ็นต 
  -   ประสานงานกับผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  ท่ีเปนศิษยเกา 
เพ่ือสะดวกในการเขาแนะแนวการศึกษา 
  -   ในการทํา MOU โรงเรียนตองรูวาโรงเรียนจะไดอะไรบาง เชน มหาวิทยาลัย
ตองใหทุนการศึกษา และตองมีการคุมยอดการเงินเปนอยางดี  มีการคํานวณวานักเรียนของแตละโรงเรียนเขา
มาเทาไหรคิดเปนก่ีเปอรเซ็นต  โดยใหประโยชนแกโรงเรียน  เชน  ทําหองสมุด  ซ้ือหนังสือเขาหองสมุด  หรือ
ซ้ืออุปกรณอะไรใหโรงเรียน  หรือสงนักศึกษาไปฝกสอนตามโรงเรียน  เปนตน    
  -   ควรมีการบริการวิชาการใหแกโรงเรียนโดยความรวมมือกับคณะอ่ืนๆ เชน  
วิธีการสอนใหมๆ  วิธีการใหโรงเรียนไดนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนมากๆ  การจัดฝกอบรมใหครูในเรื่องตางๆ   
(ใหเปนภาระงานของอาจารยท่ีออกไปบริการวิชาการ)  โดยใหโรงเรียนทําแผนความตองการวาตองการให
มหาวิทยาลัยจัดอบรมเรื่องอะไรใหโรงเรียน  จากนั้นนํามาวิเคราะหเพ่ือหาบุคลากรท่ีมีความสามารถทางดาน
นั้นๆ เพ่ือไปบริการวิชาการ 
  -   การบริการวิชาการเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการของครู คศ.๓ วิธีการสอน
แบบใหมๆ  ใชระบบการสอนแบบอิงประสบการณ (EBA) ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยจัดอบรมใหกับโรงเรียน
ท่ีเปนเครือขาย  
  -   การสัมมนาผูบริหารตอนฝกประสบการณวิชาชีพ โดยการทําแบบสํารวจ
ความตองการวาโรงเรียนตองการอะไรบาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครู  เชน  การทําแผนการสอน  เรื่อง
การวัดผลประเมินผล  เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  โดยจัดประเด็นความตองการเปนกลุมหาอาจารยรับผิดชอบ           
จัดทําหลักสูตรอบรมก่ีวัน  เพ่ือจะไดใกลชิดกับครูท่ีโรงเรียนและเกิดความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน 
 



 ๑๐ 

 
  -   มหาวิทยาลัยตองมีความพรอม  เชน  หอพัก  สถานท่ีเลนกีฬา  และ           
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
  -   ควรมองวาหลักสูตรใดท่ีจะนํามาทําเปนหลักสูตรปริญญาโท  เชน  หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรวัดผลประเมินผล  หรือหลักสูตรการสอนในแตละศาสตร  โดยความรวมมือกัน
ระหวางคณะ  เพ่ือเปนการเพ่ิมผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
  -   ควรตั้งวาระในการพิจารณาหลักสูตรระยะยาว  เพ่ือจัดทําแผนใหเปน
ภาพรวม  ดูทิศทาง  สรรพกําลัง  มีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติ  โดยตองมีขอมูลมาประกอบการพิจารณา 
  -   สิ่งท่ีควรดําเนินการมี  ๓  เรื่องคือ  ๑) มหาวิทยาลัยควรมีกฎหมายรองรับ 
ตอจาก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  หรือเรียกวา  ธรรมนูญมหาวิทยาลัย  คือ  กฎหมายรองซ่ึงกําหนด
แนวทางของการบริหารจัดการไวอยางชัดเจนรวมท้ังวัฒนธรรมองคกร  ๒) พัฒนาระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซ่ึงตองทําใหเกิดจุดเดนข้ึน และ ๓) แผนแมบทวิชาการ Academic Master  
Plan (AMP)  ซ่ึงในอีก ๕ ป ขางหนาของงานวิชาการจะเปนอยางไร มหาวิทยาลัยตองเตรียมตัวอยางไร  
จะตองวิเคราะหจุดออนจุดแข็งแลวนํามาปรับปรุงพัฒนา 
  -   ในการประชุมแตละครั้ งทางฝายเลขานุการควรกําหนดวาระพิเศษ
นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดในเลมประชุมปกติใหกับคณะกรรมการไดหารือรวมกัน  เชน  รายงานผลการรับ
สมัครนักศึกษา  เปาหมายเทาไหร  ไดเทาไหร  ซ่ึงการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปหากมีเวลา  ศาสตราจารย 
ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ  จะนําเสนอแผนแมบทวิชาการ (AMP) 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบขอเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกทาน 
 
 ๖.๒   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองมหาชนก 
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร  ภูผะกา)        
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                              ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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