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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ 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.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี   เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ไปราชการ 
   ๒. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   ไปราชการ 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  ลาพัก 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๒. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๓. นางเยาวนุช   ทานาม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑    ประธานท่ีประชุม แจงเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏราชนครินทรแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ไดแก ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ  เกิดพิทักษ  กรรมการ
สภาวิชาการผูแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะครุศาสตร  และรองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช 
กรรมการสภาวิชาการผูแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

   -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

      ๕.๑ พิจารณาการขอปรับตารางสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะครุศาสตร (รหัส 
๕๔) ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับแกผลการเรียนวิชาชีพครู ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
   เนื่องจากการปรับเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับประชาคมอาเซียน            
ในปการศึกษา ๒๕๕๗ ทําใหระยะเวลาการจบของนักศึกษาขยายออกไปถึงเดือนพฤษภาคม ทําใหนักศึกษา                 
ไมสามารถสอบบรรจุเปนขาราชการครูของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดทัน  ซ่ึงหากนักศึกษา              
ไมลงทะเบยีนเรียนปรับเกรด ก็จะไมสําเร็จการศึกษาตามปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตรท่ีฝกปฏิบัติ             
การสอนในสถานศึกษา ๒ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ตามเอกสารหมายเลข ๑)  
       ดังนั้น เพ่ือใหนักศึกษาภาคพิเศษ รุน ๕๔ ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับเกรดและ              
จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ สามารถสมัครสอบบรรจุได จึงขอปรับปฏิทินวิชาการในภาค
การศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ ในสัปดาหท่ี ๑๑ – ๑๖ จากเดิมวันท่ี ๗ มีนาคม – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เปนวันท่ี ๒ – ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๘ (ตามเอกสารหมายเลข ๒)  
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ขอสังเกตนักศึกษารหัส ๕๔ แผนการเรียนเดิมจะสําเร็จการศึกษาเม่ือใด 
   ๒)  ขอสังเกตหากเรียนรีเกรดจํานวนหนวยกิตเกินเกณฑมาตรฐานหรือไม ถาไมเกิน
สามารถอนุมัติไดเลย 
   ๓)  ขอสังเกตระยะเวลาการฝกสอนกับการเรียนรีเกรดจํานวนหนวยกิตเกินหรือไม 
   ๔)  ขอสังเกตตารางสอนสําหรับนักศึกษาจํานวนชั่วโมงมากเกินไปโดยไมมีชั่วโมง
พักรับประทานอาหาร 
   ๕)  การเปลี่ยนตารางเรียนตารางสอนจะตองผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 



 ๓ 

   ๖)  มหาวิทยาลัยปลอยนักศึกษามากเกินไปสังเกตจากการจัดตารางเรียนมาก
เกินไป 
   ๗)   ในการดําเนินการเรื่องนี้นักศึกษาขอเองหรือทางคณะจัดให 
   ๘)   ตรวจสอบรายบุคคลวานักศึกษามีคํารองหรือไม 
   ๙)   ในตารางสอนรายวิชาซํ้ากันใหตรวจสอบอีกครั้ง  
   ๑๐) ควรเวนเวลาใหนักศึกษาไดพักรับประทานอาหารดวย 
   ๑๑) ครุศาสตรควรแนบตารางเรียนเดิมและตารางเรียนใหมเพ่ือใหเปนหลักฐาน 
   ๑๒) ควรปรับตารางการจัดการสอนใหมเนื่องจากการเรียนไมจําเปนตองนั่งเรียน
ทฤษฎีตลอดเวลา  ควรมีการทําชิ้นงานเพ่ิมข้ึนมานอกเหนือจากในชั้นเรียน 
   ๑๓) อาจจะปรับตารางใหมโดยใหเริ่มเรียนสัปดาหท่ี ๙ 
   ๑๔) ขอเสนอแนะตอไปในทุกเรื่องของวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐานเพ่ือจะได          
ไมตองมาแกปญหาในภายหลัง 
   ๑๕) ใหปรับแกปฏิทินวิชาการใหสอดคลองกับตารางสอน 
 มติท่ีประชุม 
 ๑)  มอบฝายทะเบียนตรวจสอบหนวยกิตวาเกินหรือไม โดยชั่วโมงและหนวยกิต            
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 ๒)  มอบคณะครุศาสตรปรับตารางสอนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน
และใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  เนื่องจากเวลาท่ีจัดมาไมเหมาะสมและไมไดมาตรฐาน 
 ๓)  มอบคณะครุศาสตรประสานอาจารยผูสอนมอบหมายงานเปนกรณีพิเศษ                   
ใหนักศึกษาในลักษณะเปนการศึกษาดวยตนเองและมีโครงงานเพ่ิมเติม 
 ๔)  ใหคณะครุศาสตรรวบรวมหลักฐานการเรียนการสอน เชน ใบคํารองของ
นักศึกษา  ใบเซ็นชื่อนักศึกษาในการเขาเรียนทุกครั้ง               
 ๕)  การสงเกรดใหเปนไปตามปฏิทินวิชาการ 

     ๖)  เห็นชอบในการปรับตารางสอนสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร (รหัส 
๕๔) ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับแกผลการเรียนวิชาชีพครู ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ และใหเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

 ๗)  มอบใหทุกคณะทบทวนแผนการเรียนการสอนของตนเอง 
     ๘)  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการออกหนังสือแจงไปทุกคณะใหถือเปนแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอเรื่องเขาพิจารณาในสภาวิชาการ  ในกรณีท่ีมีเรื่องนําเรียนสภาวิชาการใหเจาของเรื่อง            
มานําเสนอขอมูลดวยตนเอง  หากไมมานําเสนอจะถูกถอนออกจากวาระและไมไดรับการพิจารณา 
 
 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งท่ีตอไปคือ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชุม 
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