
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๕ สิงหาคม 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. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๕. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๖.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๑.อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

  -  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 

 

 

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑   อาจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ  แจงวา เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงรองอธิการบดีวิชาการ ซ่ึงอาจารย ดร. พจนีย  ม่ังค่ัง  เปนผูแทนจากคณะครุศาสตร  ดังนั้นจึงขอให
คณะครุศาสตรดําเนินการคัดเลือกผูแทนจากคณะตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยสภา
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือเสนอแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการตอไป 
    ท่ีประชุมรับทราบ และมอบฝายเลขานุการออกหนังสือแจงไปยังคณะครุศาสตร                
ใหดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการผูแทนจากคณะโดยเร็ว 
 
   ๑.๒   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์  ประธานท่ีประชุมแจงวา  วันศุกรท่ี  ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จะถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน  แด พระครูปลัดสุวัฑฒพรหมจริยคุณ (ไพรัตน)  เจาอาวาสวัดสมานรัตนาราม  เวลา ๑๔.๐๙ น. จึงขอ 
เรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาการทุกทานท่ีไมติดภารกิจใดๆ ในวันดังกลาว  เขารวมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ 
    ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ หอง
ประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องวาระ ๖.๒ แจงผลการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๓) 
  ตามท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดประมวลผลผูสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗  รอบท่ี ๓ จํานวน ๖๑ คน  ซ่ึงในคราวประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี               
๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติใหเวียนแจงคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ืออนุมัติผูสําเร็จ
การศึกษาได  ซ่ึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการเวียนแจงขอมติคณะกรรมการสภาวิชาการ
แลวเม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการมีมติอนุมัติผลผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑) ครุศาสตรบัณฑิต    จํานวน    ๑ คน 
๒) ศิลปศาสตรบัณฑิต   จํานวน   ๒๒ คน 
๓) วิทยาศาสตรบัณฑิต   จํานวน  ๒๓ คน 
๔) บริหารธุรกิจบณัฑิต   จํานวน    ๓ คน 
๕) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จํานวน    ๗ คน 
๖) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   จํานวน    ๕ คน 

                  รวมจํานวน  ๖๑   คน 
  ซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญา
เรียบรอยแลว   
  ท่ีประชุมรับทราบ  



 ๓ 

 ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องวาระ ๕.๓ แจงผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเรียนอีก ๑ ภาค
เรียน เนื่องจากเรียนไมครบตามโครงสรางหลักสูตรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และขออนุมัติ
เปดรายวิชา ๔๐๙๑๔๐๑๕  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ท่ีประชุมไมอนุมัติใหขยายเวลาเรียนและเปดรายวิชาเรียนเพ่ิม  เนื่องจากเกินระยะเวลาตามท่ีขอบังคับกําหนด              
(๘ ปการศึกษา)  ซ่ึงครบกําหนดตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗  ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะเพ่ือมิใหเกิด
ปญหาดังกลาววาอาจมีการปรับขอบังคับโดยระบุเหตุผลความจําเปน 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  คณะกับฝายวิชาการควรตรวจสอบใหรอบคอบอีกครั้งวายังมีรายอ่ืนอีกหรือไม 
   ๒)  นักศึกษาควรรูกอนวาจะสําเร็จการศึกษาหรือไม 
   ๓)  ควรใชระบบคอมพิวเตอรในการประมวลผลการสําเร็จการศึกษา  เพ่ือปองกัน
การเกิดขอมูลผิดพลาด  ลดงานทางเอกสาร  และปองกันไมใหเกิดเหตุการณแบบนี้ข้ึนอีก   
   ๔)  อาจใหสมัครเปนนักศึกษาใหม แลวใหมีการเทียบโอนรายวิชาใหไดมาก             
(โดยเสนอเปนกรณีพิเศษ) 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘  วันอังคารท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้  
   ๑)  พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  (แจงไปยังสภา
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว) 
   ๒)  พิจารณารายละเอียด มคอ.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษา  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)  (แจงมติไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว) 
   ๓)  พิจารณาการขอขยายเวลาเรียนอีก ๑ ภาคเรียน  เนื่องจากครบตามโครงสราง
หลักสูตรของนักศึกษา  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เสนอเรื่องเขาสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว)  
   ๔)  พิจารณาการขอปรับแกไข สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (แจงมติไปยัง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว) 
   ๕)  พิจารณาการนําวิชาสมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิตบรรจุเขาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  (แจงมติไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเรียบรอยแลว) 
   ๖)  หารือการนํารายวิชาการเตรียมฝกประสบการณนับเปนชั่วโมงสอน (แจงมติ           
ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเรียบรอยแลว)  
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
 ๔.๒ สกอ. พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร            
ครุศาสตรบัณฑิต 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๗ หลักสูตร  ดังนี้ 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป (๕ ป) ฉบับป 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๗.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการ

สอนภาษาไทย (๕ ป) พ.ศ. ๒๕๕๕   
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๔.๓ การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาในสังกัดตางๆ  
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเสนอขอรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมายใหมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนดและสามารถใชเปนวุฒิใน
การสอบขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้น  คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติใหการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เฉพาะท่ีจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
โดยจัดในท่ีตั้ง  และรับนักศึกษาไดไมเกิน ๑๕๐ คน กําหนดคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรภายใน
วงเงินไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท  ท้ังนี้  การรับนักศึกษาตองเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผูเขา
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
  เลขานุการนําเสนอวา ขณะนี้ไดแจงการรับรองหลักสูตรดังกลาวไปยัง สกอ. 
เรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยไดประกาศรับสมัครโดยเปดรับสมัครถึงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ สอบวันท่ี                
๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเปดเรียนวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือรายงานการดําเนินการแผนการสอน             
ใหคุรุสภาทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคุรุสภา 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 
 



 ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ พิจารณาการปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอปดหลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  เนื่องจากคณะไดดําเนินการตรวจสอบแลวพบวา  หลักสูตรดังกลาวไมมีการจัดการ
เรียนการสอนติดตอกันเกิน ๓ ป  ไมมีนักศึกษาตกคาง  และไมมีการรับนักศึกษาใหม  โดยไดผานความเห็นชอบ
จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ในวัน
อังคารท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๒ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  หลักสูตรนี้ไมไดมีการพัฒนาเปนหลักสูตร TQF ตามเกณฑ สกอ. คณะตอง            

มีการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา  สําหรับหลักสูตรอ่ืนๆ ควรดําเนินการปดหลักสูตรใหเร็วกวานี้              
หากไมมีการรับนักศึกษาแลวควรจะปดหลักสูตรใหทันตอเวลา 

 ๒)  ใหตรวจสอบขอมูลท้ังหมดวายังมีหลักสูตรใดบางท่ียังไมปด  โดยมอบคณบดี
และฝายวิชาการสํารวจขอมูลหลักสูตรควบคูกัน 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 ๕.๒ พิจารณาการปรับแกไข สมอ.๐๘  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิติศาสตร  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ดังนี้ 

๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖)  
   สาขาวิชานิติศาสตรขอเปลี่ยนรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                
จาก นายณฐพง  ภาษีผลเต็ม  (เนื่องจากลาออกจากราชการ) เปน  นายจักรกฤษณ  วรวีร  และขอแกไขชื่อและ
นามสกุลของ  นายณัฐภูมิ  สุทธกุล  เปน  นายอธิวัฒน  อภิรัตนธนารัฐ  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  ในวันอังคารท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ หองสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๒  

๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรขอเปลี่ยนรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร                           
รัฐประศานศาสตรบัณฑิต  จาก ดร.มาริษ  คุณากร  และ รองศาสตราจารย ดร.ปญญา  โพธิ์ฐิติรัตน  (เนื่องจาก
ลาออกจากราชการ) เปน ดร.อัมรินทร  นาคณัฐเศรษฐ  และ ดร.ภูริวัจน  รักษธนอนันต  โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  ในวันอังคารท่ี 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๒ 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้  

๑) ขอใหแกไขปท่ีสําเร็จการศึกษาใน สมอ.๐๘ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ของอาจารยปญญา  โพธิ์ฐิติรัตน  และหนา ๖     
 



 ๖ 

 
๒) หนา ๑ และ ๒ แกไขสถาบันการศึกษาของอาจารยธนบดี  ฐานะชาลา  

เนื่องจากพิมพผิด  และคุณวุฒิปริญญาเอก ควรใสเปนภาษาอังกฤษ 
๓) หนา ๑๓ ประวัติของอาจารยจิรวุฒิ  อนุสรณนรการ  ผลงานวิชาการเกามาก  

โดยปกติแลวผลงานวิชาการยอนหลังตองไมเกิน ๕ ป 
๔) สกอ. ไดเวียนหนังสือเก่ียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยตองระบุวา           

ใครรับผิดชอบตําแหนงอะไร เชน ประธานหลักสูตร  กรรมการบริหารหลักสูตร 
๕) งานวิจัยไมมีลงวารสาร  ควรกรอกใหครบถวนในหัวขอภาระงานสอนเดิม  

ภาระงานสอนเพ่ิม 
 มติท่ีประชุม  ๑) เห็นชอบการปรับแกไข สมอ.๐๘  ๒) เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  ๓) เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยหลักสูตร           
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  และ ๔) มอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการไปปรับแกไข  แลวนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

 ๕.๓ พิจารณาการปรับแผนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เนื่องจากในแผนป ๒๕๕๘ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษไมไดแจงแผนการศึกษาตอไว  ซ่ึงตอมานางสาวนันทิพร  เรืองสวัสดิ์  อาจารยในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษแจงความประสงคการศึกษาตอและไดสอบผานการคัดเลือก เขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ในวัน
อังคารท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๒ 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙   
 

 ๕.๔ พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ดังนี้ 
   ๑)  คณะครุศาสตร  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
          -  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวน  ๔ คน 
          -   สาขาวิชาภาษาไทย   จํานวน  ๓ คน 
          -   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จํานวน  ๒ คน 
          -   สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา จํานวน  ๒ คน 
          -   สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  จํานวน  ๑ คน 
          รวมจํานวน     ๑๒ คน 
 
 



 ๗ 

 
   ๒)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
          -   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน  ๕ คน 
          -   วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  จํานวน  ๓ คน 
          รวมจํานวน ๘ คน 
 

   ๓)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
          -   สาขาวิชาพ้ืนฐาน (กลุมสังคม)  จํานวน  ๑ คน 
          -   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จํานวน  ๕ คน 
          -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน         ๒๐ คน 
          -   สาขาวิชาดนตรีสากล   จํานวน  ๓ คน 
          -   สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป  จํานวน  ๑ คน 
          -   สาขาวิชานิติศาสตร   จํานวน         ๑๔ คน 
          รวมจํานวน    ๔๔ คน 
  
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  อาจารยคณะครุศาสตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี  ซ่ึงเชี่ยวชาญระดับประถม – 
มัธยม  ไมไดเชี่ยวชาญระดับอุดมศึกษา  ใหคณะตรวจสอบคุณสมบัติใหละเอียดโดยศึกษาเกณฑใหดีวามีผลงาน
เปนท่ีประจักษ 
  ๒)  ประวัติการสําเร็จการศึกษาของผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชานิติศาสตร  ใหระบ ุ             
ปการศึกษา  สถาบนัการศึกษา  ซ่ึงตองขอขอมูลใหครบ 
  มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอขอแตง ต้ังอาจารย พิเศษคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ยกเวนคณะครุศาสตรใหเพ่ิมเติมเอกสารท่ีแสดงถึงความ
เชี่ยวชาญของอาจารยวุฒิปริญญาตรีประกอบ  หากมีเอกสารหลักฐานแสดงเปนไปตามเกณฑก็เห็นชอบใหแตงต้ัง
เปนอาจารยพิเศษโดยใหคณะตรวจสอบใหละเอียด 
  สวนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิทยาการจัดการเม่ือ
ดําเนินการเรียบรอยตามข้ันตอนตางๆ แลว ขออนุญาตเวียนกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบ แลวเสนอ
ตออธิการบดีแตงตั้งตอไป 
 
 ๕.๕ พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการขอขยายเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการขอขยายเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
 



 ๘ 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ควรเปลี่ยนชื่อเปน “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ๒)  ในการเขียนควรอางถึงประกาศของ สกอ. ดวย  และใหนิติกรตรวจสอบ               
ขอความใหสมบูรณ  โดยตองไมขัดกับประกาศของ สกอ. 
  ๓)  ขอ ๓.๑ – ๓.๓ มอบฝายเลขานุการไปตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน TQF กับ
ประกาศ สกอ. วาสอดคลองกันหรือไม 
  ๔)  ขอ ๓.๓ วรรค ๓ ควรตัดคําวา “บันทึกขอความ” ออก และตองผานความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยดวย  โดยใหนิติกรตรวจสอบขอความอีกครั้ง 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ราง) ประกาศดังกลาว  โดยมอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแกไข
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและใหนิติกรตรวจขอความใหถูกตองเหมาะสม  
สวนอาจารยท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยกอนหนานี้ประมาณ ๑๐ ราย  ใหเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑ สกอ.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปคือ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๖.๒   ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหฝายเลขานุการสําเนาระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับงาน
วิชาการ เพ่ือทําเปนคูมือและแนวปฏิบัติทางวิชาการ  แลวนํามาเขาท่ีประชุมสภาวิชาการทุกครั้ง 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                             (อาจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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