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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๙ มีนาคม 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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๐. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี   เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

    ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  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 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  โดยมี
ขอแกไขดังนี้  หนา ๖ “เพ่ือใหครบคลุมกลุมของนักศึกษา” แกไขเปน “เพ่ือใหครอบคลุมกลุมของนักศึกษา” 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๘  โดยใหแกไข
ดังนี้  หนาท่ี ๑ ลําดับท่ี ๙ อาจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง ใหเปลี่ยนเปนผูไมมาประชุมเนื่องจากไปราชการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

   ๓.๑ การขอปรับตารางสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะครุศาสตร (รหัส ๕๔)                       
ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับแกผลการเรียน  ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
   สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มีนาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ ท่ีประชุมพิจารณาการขอ
ปรับตารางสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะครุศาสตร (รหัส ๕๔) ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับแกผลการเรียน                
ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗  เพ่ือใหนักศึกษาภาคพิเศษ รุน ๕๔ ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับเกรดและจะจบ                 
ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ สามารถสมัครสอบบรรจุไดและเพ่ือใหสอดคลองกับปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตรท่ีฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ท่ีจะจบในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗  มติท่ีประชุม ๑) มอบฝาย
ทะเบียนตรวจสอบหนวยกิตวาเกินหรือไม โดยชั่วโมงและหนวยกิตใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ๒) มอบคณะ           
ครุศาสตรปรับตารางสอนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนและใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  เนื่องจากเวลา             
ท่ีจัดมาไมเหมาะสมและไมไดมาตรฐาน  ๓) มอบคณะครุศาสตรประสานอาจารยผูสอนมอบหมายงานเปนกรณี
พิเศษใหนักศึกษาในลักษณะเปนการศึกษาดวยตนเองและมีโครงงานเพ่ิมเติม ๔) ใหคณะครุศาสตรรวบรวม
หลักฐานการเรียนการสอน เชน ใบคํารองของนักศึกษา  ใบเซ็นชื่อนักศึกษาในการเขาเรียนทุกครั้ง  ๕) การสง
เกรดใหเปนไปตามปฏิทินวิชาการ  ๖) เห็นชอบในการปรับตารางสอนสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร 
(รหัส ๕๔) ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับแกผลการเรียนวิชาชีพครู ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ และใหเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป  ๗) มอบใหทุกคณะทบทวนแผนการเรียนการสอนของตนเอง  ๘) มอบฝายเลขานุการสภา
วิชาการออกหนังสือแจงไปทุกคณะใหถือเปนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอเรื่องเขาพิจารณาในสภาวิชาการ                 
ในกรณีท่ีมีเรื่องนําเรียนสภาวิชาการใหเจาของเรื่องมานําเสนอขอมูลดวยตนเอง  หากไมมานําเสนอจะถูกถอนออก
จากวาระและไมไดรับการพิจารณา ซ่ึงขณะนี้คณะครุศาสตรไดดําเนินการปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว 
 
 
 



 ๓ 

 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ควรจําแนกจํานวนหนวยกิต ๕ หนวยกิต เปนฝกประสบการณวิชาชีพ 
   ๒)  ขอสังเกตควรใชภาษาราชการโดยใหเปนไปตามขอบังคับฯ 
    มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปฏิทินวิชาการและการปรับตารางสอนสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ คณะครุศาสตร (รหัส ๕๔) ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับแกผลการเรียน ในภาคการศึกษาท่ี             
๒/๒๕๕๗  และใหแจงตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐ 
  สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดวย คือ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ เดิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว) ท้ังนี้สามารถดาวนโหลดหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๒)/๒๕๓๐ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรับรองปริญญา 
ไดท่ี www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว๒๐ ลงวันท่ี ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง ไดท่ี www.ocsc.go.th 
  ท่ีประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอแนะคือ ในการนําเสนอวาระการประชุมใหใสชื่อ
หลักสูตรวาเปนหลักสูตรอะไร เพ่ือความสะดวกตอการหาเอกสารอางอิงและสืบคนในภายหลัง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

      ๕.๑ พิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและ            
ภาคพิเศษประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๑) คณะครุศาสตร 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํ านั กส ง เสริมวิ ชาการและงานทะเบียน                                
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของคณะครุศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาประจํา                
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๑)  ไดตรวจสอบผลการศึกษาเรียบรอยแลว และคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว จํานวน  ๗๙๖ คน ดังนี้ 
    นักศึกษาภาคปกติ 
     -   การศึกษาปฐมวัย  จํานวน  ๑๐๘ คน 
     -   คณิตศาสตร   จํานวน    ๖๘ คน 
     -   คอมพิวเตอรศึกษา  จํานวน    ๕๕ คน 
     -   ภาษาไทย   จํานวน    ๘๙ คน 
     -   ภาษาอังกฤษ   จํานวน    ๖๔ คน 
     -   สังคมศึกษา   จํานวน  ๑๒๗ คน 
     -   ภาษาจีน   จํานวน    ๑๑ คน 
     -   วิทยาศาสตรท่ัวไป  จํานวน    ๘๐ คน 
 



 ๔ 

 
    นักศึกษาภาคพิเศษ 
     -   การศึกษาปฐมวัย  จํานวน  ๕๖ คน 
     -   คณิตศาสตร   จํานวน  ๒๔ คน 
     -  คอมพิวเตอรศึกษา  จํานวน  ๒๒ คน 
     -   ภาษาไทย   จํานวน  ๓๙ คน 
     -   ภาษาอังกฤษ   จํานวน  ๔๒ คน 
     -   วิทยาศาสตรท่ัวไป  จํานวน  ๑๑ คน 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาแกผูสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ คณะครุศาสตร  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๑) จํานวน ๗๙๖ คน  และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป  โดยมีขอเสนอแนะคือ ชองหมายเหตุ “มี D” ใหใสรายละเอียดวา 
“ท่ีไมไดเกียรตินิยม เนื่องจาก มี D” 
 
      ๕.๒ พิจารณาแผนปดหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย  และขออนุ มัติปดหลักสูตร                
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
   บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแผนปดหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
ราชนครินทร  และขออนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนปดหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย  และเห็นชอบการขอปด
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๔๗) และหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๔๗)  
 
      ๕.๓ พิจารณาการปรับแกไข สมอ.๐๘ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต คือ อาจารยสรรพสิทธิ์  ชลพันธ  ขอลาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก เปล่ียนเปน อาจารยกาหลง  บัวนาค ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ซ่ึงมติท่ีประชุม เห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  โดยใหมีการ
ปรับแกไขใน สมอ.๐๘  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต จากอาจารยสรรพสิทธิ์  ชลพันธ  ซ่ึงขอลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
เปลี่ยนเปน อาจารยกาหลง  บัวนาค  และควรรีบประสานดําเนินการเรื่องใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตอสภา
วิศวกรรมใหเรียบรอย  มอบสาขาดําเนินการวางแผนแตงตั้งกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 
 
 



 ๕ 

 
      ๕.๔ พิจารณาการปรับแกไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามมติ
คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของคุรุสภา 
   ดวยคณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต                  
วิชาชีพครู  และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เรียบรอยแลวนั้น และไดดําเนินการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานการผลิตของคุรุสภาเพ่ือพิจารณาการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรทางการศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ท่ีผานมา 
   ท้ังนี้คณะอนุกรรมการฯ ของคุรุสภา มีมติและขอเสนอแนะใหปรับแกไขหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพ่ือพิจารณาการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตอไป  ท้ังนี้คณะไดดําเนินการปรับแกไขหลักสูตรตามมติและ
ขอเสนอแนะเรียบรอยแลว และนําไปใหคุรุสภาตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว แตยังขาดมติเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการปรับแกไขขอมูลคําอธิบายรายวิชา  
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขตรงสวนใดใหขีดเสนใตแสดงไว เพ่ือใหเห็นชัดเจน 
   ๒)  ขอสังเกตหลักสูตรทุกหลักสูตร  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควร             
มีการตรวจสอบมาตรฐานของหลักสูตร 
   ๓)  ในตาราง หนาท่ี ๒ หัวขอการปรับปรุงแกไข คําวา “แตยังไมผลงานวิจัย” 
แกไขเปน “แตยังไมมีผลงานวิจัย” 
   ๔)  คําวา “จบการศึกษา” แกไขเปน “สําเร็จการศึกษา” 
   ๕)  ขอเสนอแนะ  ฝายเลขานุการควรเสนอประเด็นท่ีปรับแกไขเปนรายประเด็น
เพ่ือสะดวกตอการพิจารณา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
      ๖.๑ พิจารณา (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘) 
   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป  ซ่ึงจะใชในป ๒๕๕๘  ท่ีประชุมกรรมการวิพากษหลักสูตรไมไดแกไขโครงสรางเดิม  แตจะปรับภายใน
เปนหมวด ท้ังเพ่ิมกลุมวิชา ปรับปรุงวิชา โดยมีผูทรงคุณวุฒิมารวมวิพากษ  หากหลักสูตรอนุมัติแลวตองแจง              
ทุกหลักสูตรท่ีใชป ๒๕๕๘ ทราบ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ขอสังเกตกลุมวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาบังคับเรียน  ควรมีวิชาใหนักศึกษาเลือก 
   ๒)  คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ควรปรับภาษาอังกฤษใหถูกตอง 
   ๓)  รายวิชาบางปะกงศึกษา  ควรปรับใหสอดคลองและเปนทิศทางเดียวกัน 
   ๔)  รายวิชา AGE ๑๒๑  ความจริงของชีวิต, AGE ๑๔๒ วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต, 
AGE ๒๔๓ เทคโนโลยีและพลังงานเพ่ือชีวิต ภาษาอังกฤษเขียนไมถูกตอง 
 
 



 ๖ 

   
   ๕)  AGE ๑๑๒ รายละเอียดของคําอธิบายรายวิชาเขียนไมถูกตอง  
   ๖) หนา ๔๑ คําอธิบายรายวิชาเกาไป  ควรเพ่ิมการสื่อสารผานสื่อใหม เชน               
Facebook  สอนทักษะการสืบคน 
   ๗)  ทบทวนภาษาอังกฤษและภาษาไทยใหมีความหมายตรงกันและปรับแกไข               
ใหถูกตองท้ังหมด 
 มติท่ีประชุม  มอบฝายวิชาการตั้งกรรมการศึกษารูปแบบการจัดการบริหารวิชา 
GE เพ่ือใหเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย สวนการปรับปรุงรายวิชาไมตองรอ ๕ ปใหปรับแกไขไดเลย และมอบ
ผูรับผิดชอบปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และนําเขาท่ีประชุมกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  
      ๖.๒ พิจารณาขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดนําเสนออาจารยประจําหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือทราบ   
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ในหลักสูตร ๑ หลักสูตรตองมีอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา ๕ คน              
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
   ๒)  อาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองมีผลงานวิจัยนอกเหนือจาก
วิทยานิพนธท่ีจบมา 
   ๓)  ตรวจสอบรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรท่ีซํ้ากัน 
   ๔)  สําหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ  
และหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณบดีท้ังสองคณะแจงวาขณะนี ้                
มีอาจารยประจําหลักสูตรครบตามจํานวนแลว 
   ๕)  เสนอแนะใหเตรียมบัญชีรายชื่อใหเปนปจจุบัน  หลักสูตรใดท่ียังมีอาจารย
ประจําหลักสูตรไมครบใหดําเนินการใหครบ 
 มติท่ีประชุม  ใหนําขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
      ๖.๓ พิจารณาคัดเลือกผูแทนสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิเปนรองประธานกรรมการ
จรรยาบรรณ 
   สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ขอความกรุณาสภาวิชาการ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ ตามขอ ๑๐ (๒) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไววา “กรรมการ
สภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เปนรองประธาน” เพ่ือใหมีกรรมการครบตามองคประกอบของขอบังคับตอไป 
 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  
พันธุวัฒนา  เปนผูแทนสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิเปนรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ 
 
 
 



 ๗ 

 
 ๖.๔   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งท่ีตอไปคือ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  และมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการทําปฏิทินการประชุม  โดยหลักการใหประชุม
วันอังคารสัปดาหท่ี ๓ ของเดือน 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชุม 
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