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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    ทําหนาท่ีประธาน 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ     กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการ   กรรมการ    
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร   เอ่ียมพญา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ  
 ๘. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี      ติดภารกิจ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ติดราชการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       ติดภารกิจ  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

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

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   เลขานุการสภาวิชาการเรียนท่ีประชุมวา  เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจ  จึงขอ           
เรียนเชิญ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา  ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมแทน 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑) แจงผลการเทียบโอนรายวิชากรณีนักศึกษายายคณะและสาขาวิชา  ไปยัง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการเทียบโอนตอไป 
   ๒)  แจงขอเสนอแนะเก่ียวกับขอมูลรายงานสรุปจํานวนผูสมัครและผูรายงานตัว
นักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยังคณะเพ่ือวางแผนดําเนินการตอไป 
   ๓)  แจงรายงานผลการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)  ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือปรับแกไขขอมูล และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร  ประชุมเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
   ๔)  แจงการขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี  ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ประชุมเม่ือวันท่ี 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
   ๕) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ ไปยังคณะวิทยาการจัดการเพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
   ๖)  แจง (ราง) สัญญาความรวมมือและเอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ไปยังคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   ๗)  แจง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แนวปฏิบัติ
ข้ันตอนการขออนุมัติการเปด – การปรับปรุง  และการปดหลักสูตร  ไปยังฝายวิชาการและคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร  ประชุมเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
   ๘)  แจง (ราง) รายการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ไปยังฝาย
วิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ประชุมเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
   ๙)  แจงผลการพิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ ไปยังคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  
 



 ๓ 

 
   ๑๐)  แจงการพิจารณาหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ  ปการศึกษา 
๒๕๕๙  ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ประชุมเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
   ๑๑) แจงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาป ๒๕๕๗ และผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ และยุทธศาสตรท่ี ๘ ไปยังฝายวิชาการและ
ผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 
   ๑๒) แจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิเปน
กรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ไปยังคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๑๓) แจงการพิจารณาโครงการศึกษาดูงานทางดานวิชาการ ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ไปยังผูเก่ียวของดําเนินการ 
   ๑๔) แจงการหารือเรื่องการรับสมัครนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ การรับสมัครนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา                  
รัฐประศาสนศาสตร ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  
  จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หารือเรื่องการรับสมัครนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘ ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นวา หลักสูตร              
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) ซ่ึงหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑและตองปรับให
เปนไปตามเกณฑ มคอ.๑ สภาวิชาการมีมติใหงดรับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติใหไป
ปรับใหเปนไปตามเกณฑ  ซ่ึงขณะนี้มีนักศึกษามาสมัครเรียนในภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  สามารถจัดการเรียนการ
สอนไดเนื่องจากใชหลักสูตรเดิม ๒๕๕๔ และยังอยูในปการศึกษา ๒๕๕๘ ซ่ึงมีระยะเวลาของหลักสูตร ๕ ป  
มิไดใชหลักสูตร ๒๕๕๙ ท่ีมาขออนุมัติจากสภาวิชาการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร  โรจนพิทักษกุล  คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  แจงวา  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  มติท่ีประชุมให
ชะลอการรับนักศึกษา  โดยมอบคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และ
ประธานหลักสูตร  ชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษา  ซ่ึงประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรไมเห็นดวย
เนื่องจากนักศึกษาเกิดความเสียหาย  โดยมีการเรียนการสอนมาแลว ๓ สัปดาห 
  เลขานุการสภาวิชาการ  กลาวเพ่ิมเติมวา  จากการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อธิการบดีแจงใหทราบวาสภามหาวิทยาลัย                 
มีความเห็นวา  การเปดรับนักศึกษาภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  นั้นไมถูกตอง  เนื่องจากเปนระบบทวิภาค  ดังนั้น
เพ่ือไมใหเกิดปญหาในภายหลังจึงใหยุติการรับนักศึกษาไปกอน   
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดกลาว
วา  สภามหาวิทยาลัยไดกลาวถึงคุณภาพของอาจารยผูสอน  บางรายวิชาจัดผูสอนไมตรงตามศาสตร  ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยเห็นวา  เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  และเพ่ือมิใหเกิดผล
กระทบตอนักศึกษาในอนาคต  จึงเห็นควรใหยุติการเรียนการสอน 
 



 ๔ 

 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ไดกลาววา  การท่ีสภาวิชาการมีความเห็นวาใหเปดการ
เรียนการสอนไดในภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้งกอนนั้น  ไมไดมีขอมูลมาพิจารณาเก่ียวกับคุณวุฒิ  
คุณสมบัติของผูสอนจึงมีความเห็นไปเชนนั้น  สําหรับการเปดภาคฤดูรอนนั้นมหาวิทยาลัยตองดูรายละเอียด            
ท่ีกําหนดใน มคอ.๒ ประกอบดวย   
  แตอยางไรก็ตาม  การพิจารณาของสภาวิชาการ  เปนการเสนอความเห็นและ
กลั่นกรองเสนอสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติสูงสุด  จึงเห็นวาควรปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๓.๓ การปรับแกเง่ือนไขขอความในสัญญาความรวมมือและเอกสารแนบสัญญา
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมไดพิจารณาสัญญาความรวมมือและเอกสารแนบสัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมติท่ีประชุม  มอบคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาความรวมมือใหถูกตองกอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  ซ่ึงไดมีการประชุมกับสาขาวิชาและผูท่ีเก่ียวของ  ผูรับผิดชอบไดปรับแกไข
เรื่องตางๆ เรียบรอยแลว โดยสาระสําคัญในการปรับแกไขคือ ปรับใหนักศึกษาได ๒ ปริญญา ท้ังประเทศไทย 
และประเทศจีน  การเก็บคาเลาเรียน  การใหทุน   
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ในเอกสารสัญญาควรมีตรามหาวิทยาลัยของท้ัง ๒ มหาวิทยาลัย 
๒) ผูท่ีลงนามควรเปนอธิการบดีท้ังสองฝาย และมีพยานฝายละ ๑ – ๒ คน 
๓) ควรทําสัญญาเปนฉบับภาษาอังกฤษ  เพ่ือใหเปนสากล 
๔) ปรับรูปแบบการพิมพและตรวจสอบขอความใหถูกตอง 
๕) ควรทําสัญญาใหเปนฉบับมาตรฐาน  ซ่ึงสัญญาฉบับหลักไมควรเกิน ๒ หนา   

สวนการดําเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอตกลงแตละคราวไป  โดยใสเปนสัญญาแนบทาย                   
ซ่ึงหนวยงานอ่ืนๆ สามารถนําไปใชได  โดยปรับเปลี่ยนสัญญาแนบทาย 

๖) การนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยควรทําเปนตารางสรุปเปรียบเทียบใหเห็น
อยางชัดเจน 

๗) ควรเก็บสําเนา MOU ทุกฉบับของมหาวิทยาลัยไวท่ีหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่ง 

๘) สภาวิชาการขอดูรายละเอียด MOU ของมหาวิทยาลัยท้ังหมดท่ียังไมครบ
สัญญา เพ่ือใหขอเสนอแนะวาจะดําเนินการอยางไร 

๙) อาจารยควรเขียนบทความสงไปท่ีมหาวิทยาลัยท่ีได MOU 
  มติท่ีประชุม  ๑) เห็นชอบสัญญาความรวมมือและเอกสารแนบสัญญาความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ๒) มอบ
ผูเก่ียวของนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแกไข  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตอไป  และ ๓) มอบงานเลขานุการนํา  MOU ของมหาวิทยาลัยท้ังหมดท่ียังไมครบสัญญา  เสนอสภา
วิชาการในคราวประชุมครั้งตอไป   



 ๕ 

 
 ๓.๔ โครงการศึกษาดูงานทางดานวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ท่ีประชุมไดพิจารณาโครงการศึกษาดูงานทางดานวิชาการในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงมติ                 
ท่ีประชุม  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการประสานตรวจสอบงบประมาณจากกองแผน  
ท้ังงบประมาณไตรมาส ๓ และงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการนี้หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการและ              
งานทะเบียน  ไดประสานไปยังผูอํานวยการกองนโยบายและแผนไดขอมูลวายังไมมีการนํางบประมาณเหลือ
จายคืนในไตรมาส ๓  ซ่ึงจะดําเนินการในไตรมาส ๔  ซ่ึงเปนสิ้นปงบประมาณ  
  ท่ีประชุมรับทราบ  และเสนอแนะใหเพ่ิมการศึกษาดูงานรวมกับคณะอ่ืนๆ ดวย 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ แจงเรื่องแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ใหดํารงตําแหนง               
ผูชวยศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
มติท่ีประชุม  แตงตั้งอาจารย ดร.วิชิต  แสงสวาง  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา  ตั้งแตวันท่ี  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมอบรองอธิการบดีวิชาการ   ศึกษาขอบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ วาควรเขาสภาวิชาการ
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือไม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๓) 
    งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน              
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘               
(ครั้งท่ี ๓) เปนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้นจํานวน ๖๔๔ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผล
การศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ 
ขอ ๔๙  ดังนี้ 
    สาขาวิชาการศึกษา 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๒ คน 
    ปริญญาโท จํานวน   ๑๗ คน 
 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๗๔ คน 
 



 ๖ 

 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๘๐ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๒ คน 
 

    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาตรี จํานวน  ๓๕๘ คน 
 

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๒๔ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๓ คน 
 

    สาขาวิชาการบัญชี 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๒๗ คน 
 

    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๗ คน 
 

    สาขาวิชาเทคโนโลยี 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๑๐ คน 
 

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๓ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๓ คน 
 

    สาขาวิชานิเทศศาสตร 
     ปริญญาตรี จํานวน   ๓๔ คน 
      รวมท้ังส้ิน จํานวน  ๖๔๔  คน 
 

    เนื่องจากมีขอสังเกตในการตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ควรมีการทบทวนกระบวนการตรวจสอบการประมวลผลใหม 
๒) ควรมีการปรับปรุงระบบประมวลผลดวยคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัย

ถูกตอง 
๓) มหาวิทยาลัยยังไมมีระบบ Program ตรวจสอบท่ีสมบูรณ ตองแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผูแทนจากสาขาวิชา  และอาจารยท่ีปรึกษามารวมตรวจสอบดวย 
๔) กําหนดมาตรการแผนการเรียนอยางเครงครัด  ไมควรเปลี่ยนแปลงตลอด  

หากจะเปลี่ยนแปลงตองขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย 
  มติท่ีประชุม 
  ๑)  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๓) จํานวน ๖๔๔ คน 
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 

 



 ๗ 

 
 ๕.๒ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕  และสาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
    คณะครุศาสตร  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕  และสาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๕  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุม
เห็นชอบการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรดังนี้ 
    ๑)  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ป) เปลี่ยนจากนายวิทยา  เตาสา (คุณวุฒิ 
วท.ม. ภูมิศาสตร)  เนื่องจากลาศึกษาตอ เปน นางสาวนวชนก  วิเทศวิทยานุศาสตร (คุณวุฒิ ศศ.ม. 
ประวัติศาสตร)  และเปลี่ยนจากนายประยุทธ  สายตอเนื่อง  (คุณวุฒิ ศศ.ม. ประวัติศาสตร) เนื่องจากลาศึกษา
ตอ  เปน  นางสาวสุทธิษา  สมนา  (คุณวุฒิ  วท.ม. ภูมิศาสตร)  
    ๒)  สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) เปลี่ยนจากนายภาสกรณ  ยอดสอน  (คุณวุฒิ 
วท.ม. คณิตศาสตร)  เนื่องจากลาศึกษาตอ เปน นางสาวจารุวรรณ  สิงหมวง (คุณวุฒิ  Ph.D. Mathematics  
Education)      
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕  และสาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๕  และควรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาตอไป   
 
 ๕.๓  การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และ
คณะครุศาสตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําภาค
เรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในการ
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทรท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดแก  
  ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘   
   ๑. รศ.ดร.กาสัก   เตะขันหมาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
      สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
   ๒. พ.อ.หญิง รศ.ดร.นภางค  คงเศรษฐกุล  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
      สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
   ๓. น.ท.ดร.อนุชา   มวงใหญ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
      สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
    ๔. ดร.สมประสงค   ปวไธสง  หลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   ๕. ดร.อนุวัฒน   วิใจเงิน   หลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 
 
 



 ๘ 

 
  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙   
    ๑. ดร.พรชัย   ปานออน   รายวิชาเหตุการณโลกปจจุบัน   
      และรายวิชาอาเซียนศึกษา 
            รวมจํานวน   ๖ คน 
 

  คณะครุศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดแก   
         ๑. อาจารยชยุต   วิจิตรวงศ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
         ๒. อาจารยสุเบดา   ปาทาน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    ๓. อาจารยณัฐวัฒน   ฐิตวัฒนา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
    ๔. อาจารยชญาณนันท   นวพรอนันท สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
    ๕. อาจารยสุภิรัตน  ศรีพุทธางกูร สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    ๖. อาจารยฌาณิศ   วงศสุวรรณ สาขาวิชาภาษาไทย 
    ๗. ผศ.ดร.ศันสนีย   จันทรสถิตยพร สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
    ๘. อาจารยชิษณุพงษ   เสนียวงศ ณ อยุธยา  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
    ๙. อาจารยสุพิชฌาย   เพ็ชรสดใส สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
    ๑๐. ผศ.เลิศลักษณ   กลิ่นหอม สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
               รวมจํานวน   ๑๐  คน   
 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) การขออนุมัติอาจารยพิเศษจะขออนุมัติเปนปการศึกษา 
๒) ควรทําเนียบอาจารยพิเศษไว 
๓) ระดับบัณฑิตศึกษาควรตรวจสอบแบบฟอรมใหม  และกรอกขอมูลอาจารย

พิเศษใหครบถวน 
๔) ฝายวิชาการควรศึกษาเกณฑอาจารยพิเศษจาก สกอ. โดยอาจารยพิเศษ

สอนไดไมเกินรอยละ ๕๐ และสอนไดไมเกินก่ีชั่วโมง 
๕) อาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาขอมูลไมเรียบรอยไมเปนไปตามเกณฑ  

ดานคุณวุฒิปริญญาเอก  ควรมีงานวิจัยและผลงานเผยแพรแลว ๕ ปยอนหลัง  อยางนอย ๑ ชิ้น 
  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ คณะ
ครุศาสตร  รวมจํานวน ๑๐ คน และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ จํานวน ๑ คน 
และมอบคณะดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษและเสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามตอไป 
  ๒)  กรณีอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรภาคเรียนท่ี                  
๓/๒๕๕๘ จํานวน  ๕  คน  มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  อาจารยพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  และจัดทําแบบฟอรมใหเรียบรอยพรอมรับรองความถูกตอง  และ
เสนอรองอธิการบดีวิชาการเพ่ือพิจารณา  หากรับรองแลวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสภาวิชาการเห็นชอบ             
โดยหลักการ  หากไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสภาวิชาการจะไมเห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ
ดังกลาว  ท้ังนี้ใหรายงานสภาวิชาการทราบในคราวประชุมครั้งตอไป     



 ๙ 

 
 ๕.๔  ขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและ
แนะแนวและการสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ดวยคณะครุศาสตรขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ เหตุผลในการปดหลักสูตรคือ 
อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  และไมมีการรับ
สมัครนักศึกษาใหมติดตอกันเปนเวลา ๓ ป  ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปจจุบัน                      
  ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย  เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ท้ังนี้ผู รับผิดชอบหลักสูตรตองดูแลให คําแนะนํานักศึกษาท่ียั งศึกษาในหลักสูตร  จนกวา                 
จะสําเร็จการศึกษา 

  มติท่ีประชุม  
  ๑)  อนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะ

แนวและการสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕  แบบมีเง่ือนไขคือ  ตองดูแลนักศึกษาท่ียังศึกษาอยู
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป   

  ๒)  มอบฝายวิชาการตรวจสอบวาเปนไปตามเกณฑประกาศการเปด - ปด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือไม 

 
 ๕.๕ พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การรับ
สมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เพ่ือพัฒนาผูประกอบการการเปดรับสมัคร
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ดวยคณะครุศาสตร  จะดําเนินการเปดรับสมัครและคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตางๆ ท้ังนี้เพ่ือ
เปนการพัฒนาครูผูสอน  และบุคลากรทางการศึกษา  ใหไดมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  สามารถ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา คณะกรรมการประจําคณะมีมติ
เห็นชอบเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ใหดําเนินการตามประกาศรับสมัครดังกลาว  โดยใหตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครใหเปนไปตามเกณฑท่ีคุรุสภากําหนด   
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ใสหมายเหตุวาสอดคลองกับปฏิทินนักศึกษาป ๕ 
๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครใหเรียบรอยใหเปนไปตามเกณฑ 
๓) ประสานคุรุสภาแจงจํานวนนักศึกษาท่ีมาเรียน 
๔) โดยท่ัวไปการขออนุมัติเปดรับสมัครนักศึกษาควรเสนอตออธิการบดี                  

เพ่ือพิจารณา  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  เม่ืออธิการบดีพิจารณาลงนามแลวนํามา
แจงตอสภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง 
การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เพ่ือพัฒนาผูประกอบการการเปดรับสมัคร
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปการศึกษา ๒๕๕๙ และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศฯ ตอไป   
 
 



 ๑๐ 

 
 ๕.๖ (ราง) ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร  ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
  คณะครุศาสตรจัดทํา (ราง )  ปฏิ ทินวิชาการสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙  ภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒              
ปการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินดังกลาว  
เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยใหเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด (ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ท้ังนี ้            
ไมรวมสัปดาหสอบกลางภาคและปลายภาค) 
  มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง ) ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร  เฉพาะภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙  สวนภาคเรียน
อ่ืนๆ ใหรอปฏิทินของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยตองจัดทําปฏิทินวิชาการไวตลอดปการศึกษา 
 
 ๕.๗ หารือการเปดภาคเรียน  ปการศึกษา ๒๕๖๐    
  ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 
เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียนของ
สถาบันอุดมศึกษา  ภายหลังเขาสูประชาคมอาเซียน  มติท่ีประชุม  รับทราบและมอบอธิการบดีศึกษา                  
ขอกฎหมาย  ขอบังคับ  วาอํานาจหนาท่ีการกําหนดเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยเปนอํานาจหนาท่ีของใคร  
หากเปนอํานาจของมหาวิทยาลัยก็ใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ  หากเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยให
มหาวิทยาลัยดําเนินการไปพูดคุยกับประชาคมแลวเสนอรายละเอียด  ขอดี  ขอจํากัด  ในการปรับเปลี่ยน  
งบประมาณในการดําเนินการ  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  ซ่ึงจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  มีมติเห็นชอบใหเปดภาคการศึกษาท่ี ๑ ในเดือนมิถุนายน เริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) หากเปนอํานาจของมหาวิทยาลัย  ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความเห็นอยางไร 
๒) หลายมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนกลับมาเปดภาคเรียนตามเดิมแลว  เนื่องจาก

ไมสอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย 
๓) หากเปดอาเซียนแลวจะมีผลกระทบเรื่องแผนการเรียนการสอนคาบเก่ียวกัน 
๔) ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ยังไม

พรอมรับนักศึกษาอาเซียน  ควรมองอนาคตวามหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษากลุมประเทศอาเซียนหรือไม  กรณี
การรับนักศึกษาเราควรปรับเปลี่ยนวิธีการรับนักศึกษาใหเร็วข้ึนแลวจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษากอนเปดภาค
เรียน  โดยใหอํานาจกับคณะในการรับนักศึกษา 
  มติท่ีประชุม  เปนอํานาจของมหาวิทยาลัยในการเปดภาคเรียน  หากผลการ
พิจารณาเปนอยางไรใหนํามาแจงตอสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก 
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 
 
 

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