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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  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.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๗. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี   โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ     กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๑๐. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา  รองอธิการบดีวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร ติดราชการ 
 ๒. อาจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๒. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๓. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 

 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร  ภูผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธาน               
ท่ีประชุมแจงเรื่องระบบการดําเนินงานทางดานหลักสูตร  ซ่ึงตอนนี้จะมีหลักสูตรท่ีเริ่มดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ มาบางแลว  ประกอบกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองเตรียมการ  
ซ่ึงขณะนี้ไดจัดทําระบบการตรวจสอบหลักสูตรคือจะมีแบบฟอรมการตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีรายละเอียดการตรวจสอบหลักสูตร (มคอ.๒) โดยผานการตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงรายละเอียดในแบบตรวจสอบจะนําขอมูลหรือขอแกไขของหลักสูตรท่ีมักจะผิดเปนสวนใหญ 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘  อีกแบบฟอรมหนึ่งจะเปนแบบฟอรมการรับรองคุณวุฒิซ่ึงมีประธานหลักสูตร  ประธานสาขา  
และคณบดี  เปนผูรับรองคุณวุฒิของหลักสูตรดวย  ซ่ึงแบบฟอรมดังกลาวจะนําไวบนเว็บไซตมหาวิทยาลัย              
ในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะ   
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยมีขอแกไขดังนี้  
      ๑)  หนา ๘ ขอ ๘) ใหระบุเหตุผลของ “สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีใช
ระยะเวลาการศึกษาอยางนอย ๒ ป ยกเวน ๑๘ หนวยกิต” โดยเพ่ิมขอความวา “เปนการเรียนหลักสูตรท่ีเปน
หลักสูตรเดิมตอเนื่องของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะกลุมศึกษาท่ัวไป” 
      ๒) หนา ๙ ใหขยายขอความของระบบ EBA เปน “ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ 
(EBA)” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑)  แจงผลการปรับอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป 
   ๒)  แจงผลการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  (เพ่ิมเติม) จํานวน ๑๔๕ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญา             
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาแลวเม่ือเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
   ๓) แจงผลการปรับแผนการจัดการศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บัณฑิต
วิทยาลัย  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
   ๔)  แจงผลการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือเสนอคําสั่งตออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป 
 
 



 ๓ 

 
   ๕)  แจงผลการพิจารณา (ราง) ประกาศยกเวนผลการเรยีนรายวิชาของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการ             
และงานทะเบียนเพ่ือปรับแกไข  แลวนํามาพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา  

 

 ๔.๑ พิจารณา (ราง) ประกาศยกเวนผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศยกเวนผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติ มอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงแกไข (ราง) ประกาศยกเวนผลการ
เรียนรายวิชาของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙           
แลวนํามาพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป  ซ่ึงขณะนี้ไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ปรับ (ราง) ประกาศฯ ใหครบถวนสมบูรณตามรายงานการประชุมสภา
วิชาการ  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
   ๒)  วิชาเลือกเสรีไมตองระบุรายวิชาในประกาศฯ เพียงแตแสดงจํานวน           
หนวยกิตเทานั้น 
   ๓)  ใหเ พ่ิมขอความ “สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีใชระยะเวลา
การศึกษาอยางนอย ๒ ป ยกเวน ๑๘ หนวยกิต” โดยใหระบุเหตุผลดวยวา “เปนการเรียนหลักสูตรท่ีเปน
หลักสูตรเดิมตอเนื่องของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะกลุมศึกษาท่ัวไป” และใหระบุเหตุผลในรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ดวย 
   ๔)  ใหตรวจสอบเรื่องตําแหนงอธิการบดีวาใชคําวา “รักษาราชการแทน
อธิการบดี  หรือ  รักษาการแทนอธิการบดี”  
   มติท่ีประชุม มอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                    
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับแกไข (ราง) ประกาศยกเวนผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙  ใหครบถวน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
คณะครุศาสตร ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ (รอบ ๒) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                      
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ คณะครุศาสตร ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙                 
(รอบ ๒) รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๓๙  คน  ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  
ไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว  โดยผานการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ 
 



 ๔ 

 
สภาวิชาการจากการแจงเวียนมติ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาแลวเม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
คณะครุศาสตร  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ (รอบ ๑) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  คณะครุศาสตร ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙  (รอบ ๑) รวม
ท้ังสิ้นจํานวน  ๖๓๔  คน  ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร                   
ไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว  โดยผานการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการจากการแจงเวียนมติ  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาแลวเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๓ แจงเรื่องแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนง                 
ผูชวยศาสตราจารย 
  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐                 
วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาการแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ดังนี้ 

๑. แต งตั้ งอาจารย  ดร .พอเจตน   ธรรมศิริ ขวัญ  ใหดํ า รงตํ าแหน ง                   
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ตั้งแตวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. แตงตั้ งอาจารย  ดร .จิราภรณ  พจนาอารียวงศ   ใหดํารงตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ตั้งแตวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๔ บัณฑิตวิทยาลัยแจงเรื่องการสังกัดคณะของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
  จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสังกัดคณะของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบ
กับการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณา  การสังกัดคณะของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา  มติท่ีประชุม  ใหหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  สังกัดท่ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



 ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๖.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ (รอบ ๓) 
    งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙              
(รอบ ๓) รวมท้ังสิ้นจํานวน ๒๖๐ คน เปนระดับปริญญาตรี จํานวน  ๒๓๒  คน  และระดับปริญญาโท  จํานวน 
๒๘ คน  ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะแตละคณะ  ไดอนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙  ดังนี้     
    สาขาวิชาการศึกษา 
    ปริญญาตรี  จํานวน     ๘ คน 
    ปริญญาโท  จํานวน   ๑๖ คน 
 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน   ๑๓ คน 
 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน   ๘๕ คน 
 

    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาตรี  จํานวน    ๙๑ คน 
    ปริญญาโท  จํานวน     ๔ คน 
 

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน   ๑๙ คน 
    ปริญญาโท  จํานวน     ๓ คน 
 

    สาขาวิชาการบัญชี 
    ปริญญาตรี  จํานวน     ๘ คน 
 

    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน     ๑ คน 
 

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน     ๖ คน 
    ปริญญาโท  จํานวน     ๕ คน 
 

    สาขาวิชานิเทศศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน     ๑ คน 
               รวมท้ังส้ินจํานวน  ๒๖๐   คน 
 



 ๖ 

 
  มติท่ีประชุม 
  ๑)  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  (รอบ ๓) จํานวน ๒๖๐ คน 
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 

 
 ๖.๒  การเสนอช่ือผูแทนสภาวิชาการเปนคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏ          
ราชนครินทรเพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ 
  ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวาดวยกองทุนราชภัฏราชนครินทร เพ่ือพัฒนา
งานวิจัยและงานวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๑ ในขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และไดมีประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทรเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยและงานวิชาการ  เนื่องจากปจจุบันผูแทนสภาวิชาการ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  มงคล               
ซ่ึงไดครบวาระลง  สงผลใหผูแทนท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครบวาระตามไปดวย  ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของกองทุนราชภัฏราชนครินทร  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให
คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอชื่อผูแทนสภาวิชาการ จํานวน  ๑  ทาน  เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ  ตอไป   
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันฑพิจารณาเห็นชอบ รองศาสตราจารย 
ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  ผูแทนสภาวิชาการ  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทร               
เพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ 
     
 ๖.๓ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔)  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   ๑)  บัณฑิตวิทยาลัย  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๑ คน คือ เปลี่ยนจาก นายจิรัฎฐ               
เหมือนวิหาร  คุณวุฒิ  ปร.ด. (การจัดการ)  เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  เปลี่ยนเปน  นายวรรณโณ                   
ฟองสุวรรณ  คุณวุฒิ  บธ.ด. (การตลาด)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย   
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐   
   ๒)  บัณฑิตวิทยาลัย  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔) จํานวน  ๑  คน  คือ  เปลี่ยนจาก  
นางสาวพรรณรายณ  ทรัพยแสนดี  คุณวุฒิ  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  เนื่องจากลาออกจากราชการ  
ตั้งแตวันท่ี  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ เปลี่ยนเปน  นางสาวสุวัทนา  สงวนรัตน  คุณวุฒิ  กศ.ด. (หลักสูตร
และการสอน)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 
 
 
 



 ๗ 

   ๓)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙)  จํานวน  ๑  คน  เปลี่ยนจาก  
นายอนุสรณ  อุดปลอง  คุณวุฒิ  ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)  และ  คุณวุฒิ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)  
เนื่องจากลาออกจากราชการ  เปลี่ยนเปน  นายวรพจน  ทําเนียบ  คุณวุฒิ  วท.ม. (สุขศึกษา)  โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐                
เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑) เพ่ือไมใหเกิดความสับสนเรื่องใดท่ีไมไดเปลี่ยนใน สมอ.๐๘ ไมควรใส เชน 
โครงสรางหลักสูตร  อาจจะใชคําวา “ไมมีการเปลี่ยนแปลง” 
   มติท่ีประชุม  
   ๑)  เห็นชอบการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔)  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
(ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๖.๔  การเสนอขอแตงตั้ งอาจารยพิ เศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยการเวียนมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๖ คน  ไดแก  
   ๑) อาจารยวัฒนา   จันทะโคตร สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   
   ๒) อาจารยนิรุทธิ์   วัฒนะแสง สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
   ๓) อาจารยนงลักษณ   ม่ันจิตร สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
    ๔) อาจารยทองพันธ   ดุรงคภินนท สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
   ๕) อาจารยสันทัต   กกเฮง   สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
   ๖) อาจารยนิติพัฒน  ม่ิงพรประกิจ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๙ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๘  คน  ไดแก   
         ๑) อาจารยพรชัย   ธรรมวิริยสติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
         ๒) อาจารยนิภาพรรณ   ธรรมวิริยสติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    ๓) อาจารยมาฆวัน   กาบินพงษ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๔) อาจารยกนกวรรณ   เกียรติเสวี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
     ๕) อาจารยวรรณี   นนทธนประกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
    ๖) อาจารยนิทรา   ณ เรืองศรี  สาขาวิชาการจัดการ 
 
 



 ๘ 

    ๗) อาจารยรัชดา   แกนศิริ   สาขาวิชาการจัดการ 
    ๘) อาจารยจิราพร   จิตสุทธนาผล สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจํา            
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              
โดยการเวียนมติ  จํานวน  ๑  คน  ไดแก   
         ๑) อาจารยวิวัฒน   วงศกิตติรักษ สาขาวิชานิติศาสตร  
 

  บัณฑิตวิทยาลัย  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ประจําปภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  และผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๑ 
กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๑  คน  ไดแก   
         ๑) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  มีสุข หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
         สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
    มติท่ีประชุม  

  ๑)  เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
จํานวน  ๖  คน  คณะวิทยาการจัดการ จํานวน  ๘  คน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  ๑  คน  
และบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑ คน   
    ๒)  ตรวจสอบชื่อวิชาท่ีสอนของของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  มีสุข  
เปนวิชา “กฎหมายสถิติเพ่ือการวิจัย” หรือ “สถิติเพ่ือการวิจัย”   

  ๓)  มอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะเพ่ือเสนอคําสั่งตออธิการบดีพิจารณา
ลงนามตอไป 
 
 ๖.๕ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทยศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
   ดวยสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                
ไดจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔  และมีกําหนดพัฒนาหลักสูตรในปการศึกษา  
๒๕๕๙  โดยสาขาวิชาไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเดิมคือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นาฏดุริยางคศิลปไทย  เปน  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทยศึกษา  เหตุผลเนื่องจาก  
สาขาวิชาไดสํารวจบัณฑิตท่ีจบในรอบปท่ีผานมา พบวา บัณฑิตท่ีศึกษาจบจะไปประกอบอาชีพเปนครูผูสอน           
ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ แตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  เม่ือนักศึกษาเรียนจบไมสามารถ              
ไปประกอบอาชีพครูได   
   สาขาวิชาจึ ง พัฒนาหลักสูตร เปนหลักสูตรความรวมมือระหว างคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะครุศาสตร  โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามข้ันตอนการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรไปแลว ๑ รอบ แตยังมีขอปรับปรุงในเรื่องอาจารยประจําหลักสูตร  ซ่ึงสาขาวิชาไดดําเนินการ
ปรับปรุงในประเด็นดังกลาวเรียบรอยแลว  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  และคณะครุศาสตรเรียบรอยแลว 
 



 ๙ 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) ตรวจสอบตัวเลขในตารางหนา ๑๕๖ กลุมวิชาเอกบังคับภาคทฤษฎี ๒๑ 

หนวยกิต กลุมวิชาเอกบังคับภาคปฏิบัติ  ๒๔ หนวยกิต  กลุมวิชาเอกเลือก  ๓๖  หนวยกิต  รวมแลวได ๘๑  
หนวยกิต  ซ่ึงตัวเลขไมตรงกับในเลมหลักสูตร 

๒) โดยท่ัวไปกอนท่ีหลักสูตรจะนําเสนอสภาวิชาการตองผานการตรวจสอบจาก
กรรมการประจําคณะมาอยางละเอียด  

๓) ตรวจสอบอาจารยประจําของคณะครุศาสตรวายังจางเปนอาจารยประจํา
ตอหรือไม 

๔) หนา ๕๐ และ ๕๘ ตรวจสอบการคํานวณตัวเลขภาคปฏิบัติศึกษาดวย
ตนเองใหถูกตอง 

๕) หนา ๗๗  ตรวจสอบชั่วโมงสอนของอาจารยประจําใหถูกตอง 
๖) จากท่ีประชุม ทปอ. ระยะเวลาการเปดภาคเรียนใหยึดการเปดตามอาเซียน  

ดังนั้น หนา ๙ การดําเนินการหลักสูตรจะตองแกไขเปนเปดเดือนสิงหาคม 
๗) หนา ๑๙  “Skill  เติม s” และแกไขประโยค “Skill  and  Techniques  

of  Learning” เปน “Skills  and  Techniques  of  Learning  Management”  และตัดคําวา “เรียนรู” 
เปน “เรียน” 

๘) ในหลายๆ เรื่องควรตองปรึกษากับคณะครุศาสตร  เพราะเปนศาสตรของครู
หากจะเปลี่ยนอะไรตองเปลี่ยนไปดวยกัน   

๙) ในการสอบบรรจุครูคณะกรรมการจะตรวจสอบจากชื่อหลักสูตรเปนหลัก
เพราะจะตองตรงกับท่ี กคศ. รับรองคุณวุฒิ   

๑๐) ขอสังเกตอะไรท่ีเก่ียวของกับครูจะตองมีคําวา “ศึกษา” 
๑๑) หารือกับคณบดีคณะครุศาสตรเรื่องชื่อหลักสูตรท่ีใช  วาเปนชื่อท่ีตรงกับ

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีใชสอบบรรจุไดหรือไม  เนื่องจากมีผลตอนักศึกษา 
๑๒) เรื่องตารางกระจายความรับผิดชอบควรเขียนใหเห็นความบูรณาการ              

ยังไมสะทอนถึงการทํางานแบบการบูรณาการเชื่อมโยง  เชน  จุดแข็งของวิชาเอกดนตรีอยูท่ีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  จุดแข็งของวิชาชีพครูอยูท่ีคณะครุศาสตร  ควรมีขอความการเขียนวิเคราะหสถานการณ            
แตละคณะ   

๑๓) ดานปรัชญายังไมสะทอนใหเห็นถึงการบูรณาการวิชาเอกและวิชาชีพครู
ระหวาง ๒ คณะเขาดวยกัน 

๑๔) การรับนักศึกษาตองปรับเปนป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๕) คําอธิบายรายวิชาหนา ๗๑ – ๗๒ ใหปรับเอาตัวเลขออกซ่ึงโดยท่ัวไป            

จะเขียนเปนความเรียง 
๑๖) หนา ๑๕๑ รายวิชาเลือกท่ีเปนวิชาภาษาตางประเทศ  ไมตองใสครบก็ได

เนื่องจากมีปญหาการเปดรายวิชาซ่ึงยังมีอาจารยผูสอนไมครบ  หากอนาคตมีอาจารยผูสอนแลวก็ทํา สมอ.๐๘ 
เขามาปรับแกไขได 

๑๗) ใหตรวจสอบตารางกระจายความรับผิดชอบ หนา ๑๐๑ บางรายวิชาท่ีมี 
จุดนอยมากซ่ึงไมเขากับธรรมชาติของวิชานั้น 
 
 



 ๑๐ 

๑๘) หนา ๕ – ๖ ปรับใหเปนหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๙) ปรับแกไขการเผยแพรหลักสูตรเปนป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒๐) หนา ๓ ขอ ๘ ควรเพ่ิมอาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๒๑) วัตถุประสงคควรมีอยางนอย ๕ ขอ คือ  ๑) เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณธรรม

จริยธรรม  ๒)  เพ่ือใหบัณฑิตมีความรูทางดานตางๆ   ๓) บัณฑิตมีทักษะทางปญญา  ๔) บัณฑิตมีทักษะสวน
บุคคล  เขากับผูอ่ืนได  และ ๕) บัณฑิตมีความสามารถและทักษะทางการสื่อสาร  เนื่องจากจะไปสัมพันธกับ
ตารางกระจายความรับผิดชอบ 
  มติท่ีประชุม มอบผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป
ไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) นําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการ          
ไปปรับปรุงแกไขใหครบถวนถูกตอง  และเสนอตอฝายเลขานุการสภาวิชาการเพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง  เพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๗.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันอังคารท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                            (อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา)        
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                              ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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