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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๑ พฤษภาคม 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.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๖. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี   โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ     กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๙. อาจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๐. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา  รองอธิการบดีวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  
    ไปราชการตางประเทศ  
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ    
    ไปราชการตางประเทศ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๒. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑)  แจงผลการพิจารณา (ราง) ประกาศยกเวนผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙  ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพ่ือปรับปรุงแกไขใหครบถวน  ซ่ึงขณะนี้อธิการบดีไดลงนามและประกาศใชเรียบรอยแลว  
   ๒)  แจงผลการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  (รอบ ๓) จํานวน ๒๖๐ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญา             
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาแลวเม่ือเสารท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
   ๓) แจงผลการพิจารณาการเสนอชื่อผูแทนสภาวิชาการคือ รศ.ดร.กุลวดี               
โรจนไพศาลกิจ  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทร  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ   
ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๔)  แจงผลการอนุมัติการปรับแกไขรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔)  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
(ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร 
   ๕)  แจงผลการอนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือเสนอตออธิการบดี
พิจารณาลงนามตอไป 
   ๖)  แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ไปยังคณะครุศาสตร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 
 
 



 ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
   สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                           
เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามสาขาวิชาหรือทาง
สาขาวิชาหรือวิชาเอกหรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา คือ  
   ๑.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) อันดับครูผูชวย  อัตราเงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท 
   ๒.  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท 
   ๓.  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗) 
อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท 
   ๔.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) อันดับครูผูชวย  อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๕๐  บาท   
   ท่ีประชุมรับทราบ  และขอใหมหาวิทยาลัยสงหลักสูตรไปให ก.ค.ศ. รับรอง          
ใหครบทุกหลักสูตรเพ่ือเปนประโยชนตอนักศึกษาในกรณีท่ีจะไปสอบบรรจุครูผูชวย   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๒) 
    งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙                  
(ครั้งท่ี ๒) เปนระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๑๑  คน  และระดับปริญญาโท  จํานวน ๑ คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน 
๕๑๒ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ี
เรียบรอยแลว  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙  ดังนี้     
    สาขาวิชาการศึกษา 
    ปริญญาตรี  จํานวน     ๗ คน 
 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน   ๗๗ คน 
 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน   ๔๔ คน 
 

    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาตรี  จํานวน  ๑๕๒ คน 
 
 
 



 ๔ 

 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน ๑๑๒ คน 
    ปริญญาโท  จํานวน     ๑ คน 
 

    สาขาวิชาการบัญชี 
    ปริญญาตรี  จํานวน     ๑ คน 
 

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน ๑๑๖ คน 
 

    สาขาวิชานิเทศศาสตร 
    ปริญญาตรี  จํานวน     ๒ คน 
               รวมท้ังส้ินจํานวน  ๕๑๒   คน 
 
    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
    ๑)  ควรนําเสนอขอมูลจํานวนนักศึกษา ชั้นปท่ี ๑  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา  และอัตราคงอยูของนักศึกษา  เพ่ือเปนขอมูลสําหรับนํามาวิเคราะหและใชแกปญหาดานนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย   

  มติท่ีประชุม 
  ๑)  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙  (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๕๑๒ คน 
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 

 
 ๕.๒  การเสนอขอแตงตั้ งอาจารยพิ เศษคณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และบัณฑิตวิทยาลัย 
  คณะครุศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
(เพ่ิมเติม)  และประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  
เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมจํานวน  ๘  คน  ไดแก  
  ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙  (เพ่ิมเติม) 
   ๑. ผศ.ดร.เก้ือกูล   สถาพรวจนา สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
 

   ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ๑. อาจารยชยุต  วิจิตรวงศ   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   ๒. อาจารยสุเบดา  ปาทาน   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   ๓. อาจารยกฤติกา  ศรีคําดี   สาขาวิชาภาษาไทย 
   ๔. อาจารยสุภิรัตน  ศรีพุทธางกูร สาขาวิชาสังคมศึกษา 
   ๕. อาจารยสุพิชฌาย  เพ็ชรสดใส สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   ๖. ผศ.ดร.เลิศลักษณ  กลิ่นหอม สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   ๗. ผศ.ดร.เก้ือกูล  สถาพรวจนา สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
 



 ๕ 

 
 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งท่ี              
๒/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๕  คน  ไดแก   
   ๑.  อาจารยอุดม   เพ่ิมศักดิ์มีทรัพย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         ๒. อาจารยสุขัณ   กุลละวณิชย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา   
         ๓. อาจารยศักดิ์วิชิต   ม่ันคง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
    ๔. อาจารยสุนทร   กองสินธุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
    ๕. อาจารยสรณะ   กองกุลศิริ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

  บัณฑิตวิทยาลัย  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน  ๑  คน  
ไดแก   
         ๑. อาจารย ดร.จําปูน  สําอาง  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 

    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
    ๑)  คุณสมบัติของอาจารยพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยในดานผลงานทางวิชาการ  
ผลงานตีพิมพ  จะตองเขียนแบบบรรณานุกรม 
    ๒)  มหาวิทยาลัยควรเตรียมการลวงหนาในดานคุณสมบัติอาจารยประจํา
หลักสูตร  เพ่ือเตรียมสําหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร  โดยใชเกณฑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    ๓) โดยหลักการ นิยามของการจางอาจารยพิเศษ คือ (๑) อาจารยประจํา ๕ คน          
ไมมีความสามารถสอนไดในวิชานั้น (๒) อาจารยประจํามีความสามารถในการสอนไดแตชั่วโมงสอนเกิน            
ภาระงาน   
    มติท่ีประชุม  

  ๑)  เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  ปการศึกษา 
๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) จํานวน  ๑  คน  และปการศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน  ๗  คน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ปการศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน  ๕  คน  และบัณฑิตวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) จํานวน  ๑  คน   

  ๒)  มอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 
ในคําสั่งตอไป 

  ๓)  มอบฝายเลขานุการนําขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการ
ไปทบทวนเพ่ือจัดเตรียมขอมูลประกอบการพิจารณาอยางครบถวน 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 ๕.๓ พิจารณาปรับแผนความตองการศึกษาตอของอาจารยป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓    
   จากการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๐  ท่ีประชุมมีมติ  เห็นควรมอบคณะทุกคณะปรับแผนการพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ                 
ใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีจะเปดสอนเพ่ือประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของคณะ  
โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา
กอนแลวนํากลับมาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาอีกครั้ง  ซ่ึงทุกคณะไดปรับแผนการพัฒนา
อาจารยดานการศึกษาตอเรียบรอยแลว  จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑)  แตละสาขาควรทบทวนแผนการศึกษาตอใหสอดคลองกับความตองการของ
คณะ   

๒)  อาจารยท่ีตองการศึกษาตอของคณะครุศาสตร  ควรศึกษาตอใหตรงกับ
วิชาเอกทางดานการสอน  ซ่ึงอาจารยท่ีคณะหลายคนไมไดจบทางดานครุศาสตร – ศึกษาศาสตร 

๓)  หากอาจารยท่ีตองการศึกษาตอมีพ้ืนฐานทางการศึกษาแลว  ระดับปริญญา
เอกก็ไมจําเปนตองตรงสาขามากก็ได  แตถาหากยังไมมีพ้ืนฐานทางการศึกษา  ระดับปริญญาเอกควรเรียน
สาขาท่ีเก่ียวกับการสอน  โดยใหพิจารณาจากโครงสรางหลักสูตรนับจํานวน ๓๐ หนวยกิต  ถานับไมถึงก็ไมควร
อนุมัติ 

๔)  อาจารยท่ีตองการไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก  จะนําความรูมาใช
ประโยชนอะไร 

๕)  คณะควรเรียงลําดับความสําคัญ  โดยเรียนจากคุณวุฒิตรงข้ึนกอน  และ
ศึกษาตอตรงสาขาวิชา   

๖)  ควรทําขอมูลการกําหนดแผนและทิศทางของคณะในการพัฒนาหลักสูตร  
เพ่ือนํามาเปนหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา 

๗)  อาจารยท่ีตองการศึกษาตอตองพิจารณาวา  หากเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิตรงหรือคุณวุฒิสัมพันธกับสาขาวิชานั้นๆ  

๘)  ขอสังเกต  อาจารยท่ีศึกษาตอในป ๒๕๖๐ แลว  หรือสมัครแลวนั้น                
จะสอดรับกับความตองการของคณะหรือไม  ซ่ึงหากเรียนตรงสาขาแลวนํามาใชประโยชนทางดานนั้นก็ไมมี
ปญหา  แตถาหากเรียนไมตรงก็จะทําใหสิ้นเปลืองทุนทรัพยของมหาวิทยาลัย  และไมเกิดประโยชน 

๙)  ควรสํารวจสัดสวนของอาจารยท่ีคงเหลือในการรับทุน  สําหรับคนท่ีอาย ุ        
ต่ํากวา ๔๕  ท่ีมีโอกาสรับทุน  เนื่องจากในบางคณะสัดสวนอาจารยจะมีมากกวาสิทธิ์ของคนท่ีไดรับทุน   

๑๐) ควรศึกษา AMP (Academic Master Plan) เปนแผนแมบทวิชาการ              
ซ่ึงสถานศึกษาจะกําหนดข้ึนกอนแลวจึงดําเนินการตามแผน  ซ่ึงควรดําเนินการจัดทําธรรมนูญมหาวิทยาลัย 

๑๑)  ควรเสนอและวิเคราะหขอมูลตามขอพิจารณาของคณะกรรมการทุน 
๑๒) ควรมองอนาคตในแตละ ๕ ป วาจะพัฒนาอาจารยอยางไร  ซ่ึงเม่ือ

การศึกษาพัฒนาอยางรวดเร็วบางสาขาอาจจะถูกปด  เนื่องจากมีสาขาใหมเกิดข้ึน  จึงตองพิจารณาวาจํานวน
นักศึกษาท่ีรับเขาจะคุมคากับการพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอสาขานั้นหรือไม 

๑๓) ควรนําแผนอัตรากําลัง  และแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย              
มาวิเคราะหซ่ึงจะพบขอมูลวาใครจะตองไปศึกษาตอ  และศึกษาตามแผนหรือไม  โดยจะตองพิจารณาแผนของ
คณะ ๕ ปดวยวาจะเปดสาขาวิชาอะไรเพ่ิมเติม 

 



 ๗ 

 
๑๔) ขอสังเกตอาจารยท่ีตองการศึกษาตอสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาป ๒๕๖๐ 

มีอาจารยลาเรียนท้ังสาขาวิชาหรือไม  ซ่ึงเกรงวาอนุมัติแลวจะไมมีอาจารยสอนนักศึกษา  และจะมาขออนุมัติ
อาจารยพิเศษเพ่ือมาสอนนักศึกษาแทน 

๑๕) ขอสังเกตผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการทุนการศึกษา  ระบุถึง
ประกาศฯ ของป ๒๕๖๐ ดวย  จึงควรนําขอมูลของป ๒๕๖๐ มาพิจารณาดวย  เนื่องจากเปนปญหายอนหลัง                
ซ่ึงคณะจะตองจัดทําขอมูลเบื้องตนมากอน  แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือพิจารณาตอไป 

๑๖) ฝายวิชาการควรจัดทําแบบฟอรมใหคณะเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนและ
ครอบคลุมทุกประเด็นตามท่ีตองการ 

๑๗) กรณีท่ีอาจารยตองการพัฒนาศักยภาพตนเอง  แตไมพัฒนาหลักสูตร  เชน  
หลักสูตรไมไดเปดสอนระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  สามารถขอทุนศึกษาตอได  แตหลักสูตรนั้นตองยัง
เปดสอนอยู  ซ่ึงเปนประโยชนสําหรับใชในรายวิชาท่ีสอน 

๑๘)  อาจารยท่ีอายุเกิน ๔๕ ปไปแลว  หากตองการศึกษาตอโดยใชทุนตนเอง            
ไมตองนํามาใสในแผนความตองการศึกษาตอ  ใหดําเนินการขออนุญาตศึกษาตอไดตามปกติ 
  มติท่ีประชุม  
  ๑)  แผนพัฒนาอาจารย ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ใหทําแผนใหชัดซ่ึงตองครอบคลุม
ท้ัง ๖ ประเด็น  คือ   
       (๑)  ศึกษาทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยกับคณะ  เพ่ือกําหนดแผน
และทิศทางของคณะในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือนํามาเปนหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา  
       (๒) จัดอันดับสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของคณะ  คุณวุฒิตรงและ
คุณวุฒิสัมพันธ  ซ่ึงจะมีผลกระทบตออาจารยประจําท่ีคงเดิมและอาจารยท่ีจะมาใหม 
       (๓) ควรสํารวจสัดสวนของอาจารยท่ีคงเหลือท่ีอายุต่ํากวา ๔๕  ป  ท่ีมี
โอกาสรับทุน  ซ่ึงบางคณะสัดสวนอาจารยจะมีมากกวาสิทธิ์ของคนท่ีไดรับทุน   
       (๔) มีแผนการพัฒนาอาจารย ๕ ป และ ๑๐ ป 
       (๕) พิจารณาจํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีอาจารยตองการศึกษาตอ วาจะ
คุมคากับการพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอสาขาวิชานั้นหรือไม 
       (๖) พิจารณาอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดูแลหลักสูตรนั้นๆ วามีความ
จําเปนตองพัฒนาศักยภาพหรือไม 
  ๒)  มอบคณะนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการ          
ไปปรับปรุงแกไขใหครบถวนถูกตอง  และเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งตอไป   
 
 ๕.๔ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
   ดวยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ขอเสนอ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผานการพิจารณาจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ
ผานการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
 



 ๘ 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) หนา ๑๐ วัตถุประสงคควรมีมากกวา ๓ ขอ  โดยพิจารณาจากโดเมนท้ัง ๕  
โดเมนใหครบ คือ (๑) มีคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาหลักสูตร  (๒) มีความรูดานการพัฒนาหลักสูตร 
(๓) มีทักษะการพัฒนาหลักสูตร  (๔) มีทักษะสวนบุคคล  (๕) มีทักษะการสื่อสาร และ (๖) มีความสามารถ
ในการนําไปประยุกต  ซ่ึงใชวิธีเขียนแยกออกจากกันใหชัดเจนเพ่ือใหสามารถโยงกับ  Curriculum 
Mapping สวนคําวาเหมาะสม ท่ีระบุในวัตถุประสงค  ควรปรับการใชคําท่ีมีเกณฑวัดไดชัดเจน 

๒) หนา ๑๕ แผนการเรียน ใหตรวจสอบทบทวนจากเกณฑมาตรฐานการศึกษา  
ป  ๒๕๕๘  วาวิธีการเขียนเปลี่ยนไปหรือไม  ไมควรใส  ข1  หรือ  ข2  ควรเขียน แผน ข แยกเปน ๒ 
ประเภท  และอธิบายวาไปดานใด  หรืออาจทําหนังสือสอบถามไปยัง สกอ. เปนลายลักษณอักษรดวย 

๓) หนา ๓๙  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการศึกษาเปนหลักใหญ  
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษา  มีคําวา “เพ่ือการเรียนรู”  ซ่ึงควรตัด             
คําวา “รู” ออก 

๔) รูปแบบ  (Model)  ไมไดแปลวา  รูปแบบและเปนสวนหนึ่งของระบบ การ
พัฒนาแบบจําลอง  คือ  ตัวแทนของบางสิ่ง  ทําใหแบบจําลองของระบบ  ถาเปนไปไดควรเปลี่ยนเปนชื่อ
วิชา “การพัฒนาระบบการเรียนการสอน”   

๕) วัตถุประสงค  คําวา “เหมาะสม” ไมควรใช 
๖) กคศ. ประกาศคนท่ีจะขอวุฒิ  ครู คศ.๓  หรือ คศ.๔  ตองเรียนสายตรง  

สวนคนท่ีจะเปนผูบริหารยังตองเรียนหลักสูตรบริหารการศึกษา  ๑๘ หนวยกิต  สวนการท่ีมี ๔ แผนจะเปน
ความยุงยากในการจัดการ  ควรปรับเปนแผน ก (ไมรับใบประกอบวิชาชีพครูวิจัยอยางเดียว)  กับแผน ข 1 
(ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)  ข2 ตัดออก  ซ่ึงทําใหคุรุสภาเห็นชัดเจนข้ึนวากลุมใดไดใบประกอบ  
กลุมใดไมไดใบประกอบ 

๗) การระบุจํานวนรับนักศึกษาตามแผน  ในแผน ก และแผน ข1  จะปรับ
จํานวนอยางไร  ซ่ึงอาจเปนแผน ก จํานวน ๑๐ คน กับ แผน ข1 จํานวน ๓๐  คน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสัดสวน
อาจารยท่ีควบคุมวิทยานิพนธ  ตามมาตรฐานหลักสูตร  นักศึกษารหัส ๖๐ เปนตนไป  จะตองสอบ               
ใบประกอบวิชาชีพครู 

๘) การระบุตัวเลขคาบสอน  ภาระงานข้ันต่ํา  ๒๔  คาบ 

๙) หากตัดสินใจวาจะไมขอนักศึกษาจะตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู  และตัด
รายวิชาฝกประสบการณสอนออกทุกรายวิชาเนื่องจากมีจุดดําทุกชอง  ซ่ึงตองปรับโครงสรางรายวิชา 

๑๐) กรณีแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ Curriculum Mapping  จุดขาว
ดํา  ไมจําเปนตองมีจุดดําทุกรายวิชา  แตเม่ือรวมกันแลวตลอดหลักสูตรตองมีความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา) 
ครบทุกดาน 

๑๑) ทบทวนการเขียนหนวยกิตวิชาวิทยานิพนธ  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง) ควรปรับวิธีการเขียนเนื่องจากเปนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง  ไมใชชั่วโมงปฏิบัต ิ

๑๒) หนา  ๑๓  ปรับแผนการรับตองแสดงเปนตาราง  จํานวนนักศึกษาท่ีเขา
และคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  หากแสดงยอดนักศึกษาสะสมตองพิจารณาสัดสวนจํานวนอาจารยตอ
นักศึกษา  และจํานวนท่ีคงอยูตองไมเกินเกณฑ 
 
 



 ๙ 

 
๑๓) หนา  ๔๙  รายชื่ออาจารยผูสอน  ปรับอาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรงไวลําดับบน  

รวมถึงตําแหนงทางวิชาการ  อาจารยจากหลักสูตรอ่ืนจะมีนักศึกษาท่ีรับผิดชอบอยูแลว  ตองพิจารณา
อาจารยท่ีจะดูแลนักศึกษาในหลักสูตรจริง  ซ่ึงเปนเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตร 

๑๔) ภาคผนวก  งานวิจัย ท่ีใสยอนหลัง ๕ ป เทานั้น และเขียนในรูปแบบ
บรรณานุกรม  หากเปนวารสารตีพิมพเรียบรอยแลวตรง  Proceeding  ไมจําเปนตองใสก็ได  ยกเวนอาจารย
ทานนั้นไมมีจึงใสไว  สวนการเขียนจาก Proceeding  เขียนในรูปแบบบรรณานุกรมเชนเดียวกัน 

๑๕) หนา ๘๗ ประกาศคูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๔ ในภาคผนวก  
ไดยกเลิกการใชไปแลว  ตามท่ีประชุมใหใชขอบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป ๒๕๕๐ ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีใหญกวา  ท้ังนี้หากขอบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป ๒๕๕๘  ประกาศใช  ก็ใส
ขอบังคับใหมในภาคผนวก 

๑๖) ควรใสประกาศเกณฑภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีจะสอบคัดเลือกเขาเรียน   
๑๗) กรณีการสงเขากรรมการคุรุสภา ตองสงกอน  ๖๐ วัน  และควรแจง               

ในหนังสือวาจะเขาสภามหาวิทยาลัยในวันท่ีเดือน พ.ศ. ใด  และคาดวาจะเปดรับทันในเดือนใด  ในสวน
ของรายวิชาจะตองครบ  และเปนรายวิชาบังคับ  ซ่ึงไมจําเปนตองเขียน ๑๑ รายวิชา  โดยหนึ่งรายวิชา            
จะครอบคลุม ๓  สมรรถนะ  ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนมาตรฐานใหมและจะประกาศแจงใหทราบเปนทางการ  
ดังนั้นสาขาวิชาตองพิจารณาทบทวนวาจะปรับแผนของหลักสูตรอยางไร 

๑๘) เกณฑการเขาสูวิทยฐานะของ กคศ. ไดกําหนดใหครูเลือกหลักสูตร           
ท่ีตองการเขารับการอบรม  หากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสามารถทําใหนักศึกษาสรางหลักสูตรอบรมได 

(Training Course)  จะสอดรับกับเกณฑดังกลาว 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  และมอบผูพัฒนาหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๕ พิจารณาโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร   
   จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี                 
๔/๒๕๖๐  เม่ือวันพุธท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณาการอนุมัติโครงการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  โดยประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
สุขภาพ  ขออนุมัติโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ 
และสถานการณความตองการกําลังคนดานสุขภาพในพ้ืนท่ีและในระดับประเทศ  และเพ่ือความเหมาะสมใน
การดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาของสาขาวิชาดังกลาวท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน   
   โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                        
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา  ควรจัดทําขอมูลงบกําไรขาดทุนเพ่ือประกอบการพิจารณา  และควรตระหนัก
ถึงอัตรากําลังในการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร  ท้ังนี้ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งคณะ 
 
 



 ๑๐ 

สาธารณสุขศาสตร  และมอบประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ  
นําเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  คณะสาธารณสุขศาสตรสามารถตอบโจทยในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ของภาคตะวันออกไดเปนอยางดี 
  ๒) เสนอแนะการตั้งวิทยาลัยดีกวาคณะ  ซ่ึงคณะเปนแนวเกา วิทยาลัย
วิทยาศาสตรสุขภาพจะกวางกวา  และตั้งสํานักวิชาสาธารณสุข  สําหรับใหคนท่ีไมมีใบประกอบวิชาชีพสามารถ
สังกัดในวิทยาลัยนี้ได  ซ่ึงจะคลองตัวกวา   
  ๓)  ชื่อ “สาธารณสุขศาสตร” เปนชื่อท่ีสื่ออยูแลว  จะเปนวิทยาลัยหรือคณะ            
ก็ได  ซ่ึงตองศึกษา พ.ร.บ. วาตองมี ๓ สาขาวิชาหรือไม 
  ๔)  หากจะพัฒนาสาขาตางๆ ตองอางอิงกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัยดวยวา                
มีหรือไม  ถาไมมีใหดําเนินการเตรียมรองรับเลย  โดยใหพิจารณาท้ังระบบ 
  ๕)  การใหปริญญา  และชื่อปริญญาตองอิงจาก สกอ. เพียงอยางเดียว 
  ๖)  ควรดําเนินการเรื่องใบประกอบวิชาชีพไปดวย 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร  และ
มอบประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ นําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแกไขใหครบถวนถูกตอง  และเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองมหาชนก            
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                            (อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา)        
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                              ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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