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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๕. อาจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๖. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี   โรจนไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการฯ      กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  รักษาราชการแทนอธิการบดี      ติดภารกิจ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ  
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร ลาปวย 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๕ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   ไมมี 
 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยใหมีการแกไขหนา ๖ วาระท่ี ๕.๓ ขอ ๕) 
“คณะควรเรียงลําดับความสําคัญ  โดยเรียนจากคุณวุฒิตรงข้ึนกอน....”  แกไขเปน  “คณะควรเรียงลําดับ
ความสําคัญ  โดยเรียงจากคุณวุฒิตรงข้ึนกอน....” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑)  แจงผลการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙  (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๕๑๒ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญา             
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาแลวเม่ือเสารท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
   ๒)  แจงผลการอนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษของคณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือเสนอตออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป 
   ๓)  แจงผลพิจารณาการปรับแผนความตองการศึกษาตอของอาจารยป ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๓  ไปยังคณะทุกคณะเพ่ือปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 
   ๔)  แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ไปยังคณะครุศาสตร  บัณฑิต
วิทยาลัย  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ซ่ึงผานการพิจารณาแลวในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือ
วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
   ๕)  แจงผลการพิจารณาโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร  ไปยังประธานหลักสูตรเพ่ือปรับแกไขขอมูล  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แลวเม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให
ผูรับผิดชอบทํารายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๓.๒ แจงผลพิจารณาการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๓) 
   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดประมวลผลผูสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๓) ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๑๕๓ 
คน  ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษา  ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ี 
เรียบรอยแลว  โดยฝายเลขานุการไดขออนุญาตเวียนมติจากคณะกรรมการสภาวิชาการซ่ึงมีมติเห็นชอบเม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาเม่ือวันเสารท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๐  เรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 



 ๓ 

 
 ๓.๓ แจงผลพิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓  
   ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
คณะวิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดดําเนินการจัดทําขอมูล สมอ.๐๘ ปรับแผนการรับ
นักศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับจํานวนรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  
จํานวน  ๑๔  สาขาวิชา  ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะ  โดยฝายเลขานุการ
ไดขออนุญาตเวียนมติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ  ซ่ึงมีมติเห็นชอบเม่ือวันพุธท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลวเม่ือวันท่ี  ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติในหลักการ  และมอบใหมหาวิทยาลัยโดยคณะพิจารณาจํานวนนักศึกษาใหเรียบรอยตามท่ีคณะไดขอ
ปรับแผน  และดําเนินการใหเปนไปตามแผนเกณฑท่ีเก่ียวของ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๓.๔ แจงผลพิจารณาการปรับแผนความตองการศึกษาตอของอาจารยป ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓  
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้ ง ท่ี  ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาปรับแผนความตองการศึกษาตอของอาจารย ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  โดยมี
มติท่ีประชุมดังนี้  
                   ๑)  แผนพัฒนาอาจารย ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ใหคณะจัดทําแผนใหชัดเจน               
ซ่ึงจะตองครอบคลุมท้ัง ๖ ประเด็น  คือ 
       (๑)  ศึกษาทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยกับคณะ  เพ่ือกําหนดแผน
และทิศทางของคณะในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือนํามาเปนหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา  
   (๒) จัดอันดับสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของคณะ  คุณวุฒิตรงและคุณวุฒิ
สัมพันธ  ซ่ึงจะมีผลกระทบตออาจารยประจําท่ีคงเดิมและอาจารยท่ีจะมาใหม 
   (๓) ควรสํารวจสัดสวนของอาจารยท่ีคงเหลือท่ีอายุต่ํากวา ๔๕ ป ท่ีมีโอกาส
รับทุน  ซ่ึงบางคณะสัดสวนอาจารยจะมีมากกวาสิทธิ์ของคนท่ีไดรับทุน   
   (๔) มีแผนการพัฒนาอาจารย ๕ ป และ ๑๐ ป 
   (๕) พิจารณาจํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีอาจารยตองการศึกษาตอ                
วาจะคุมคากับการพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอสาขาวิชานั้นหรือไม 
   (๖) พิจารณาอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดูแลหลักสูตรนั้นๆ วามีความ
จําเปนตองพัฒนาศักยภาพหรือไม 
     ๒)  มอบคณะนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการ          
ไปปรับปรุงแกไขใหครบถวนถูกตอง  และเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งตอไป 
     ขณะนี้ ทุกคณะไดดําเนินการปรับแกไขตามมติท่ีประชุมเรียบรอยแลว  โดย
เสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกรท่ี                   
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติดังนี้ 
 
 
 



 ๔ 

 
๑) เห็นชอบในหลักการตามแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอป ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๓  และนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป   
   ๒) นัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเฉพาะเรื่องแผนพัฒนาอาจารยดาน
วิชาการอีกครั้ง  หลังการประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือเสนอตอ
สภาวิชาการเพ่ือพิจารณาตอไป 
   สวนรายละเอียดในการปรับแผนแบบสมบูรณนั้น  มหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญ 
ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ มาเปนวิทยากรในการทํา Academic Master Plan อีกครั้ง ซ่ึงกําหนด
วันดําเนินการหลังจากการตรวจประกันคุณภาพประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ แจงเปล่ียนแปลงกรรมการสภาวิชาการผูแทนจากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
   ตามท่ี รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภาวิชาการ
ผูแทนจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พนจากตําแหนงและวางลง  เนื่องจากดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
วิชาการและวิจัย  ซ่ึงทําหนาท่ีเลขานุการสภาวิชาการ  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานดานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมีความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  สภาวิชาการจึงแจงไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือใหดําเนินการสรรหากรรมการคนใหมตามขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗  ซ่ึงผูท่ีไดรับการสรรหาใหเปนผูแทนจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แทน
กรรมการสภาวิชาการท่ีพนจากตําแหนงคือ  ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร  พาหะนิชย 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๒ แจงเรื่องแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ัง อาจารย ดร.อังคณา กุลนภาดล  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิจัย วัดผล และประเมินผลการศึกษา  ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐   
   โดยข้ันตอนของมหาวิทยาลัยนั้น  เนื่องจากคณะกรรมการ กพต. มีอํานาจ              
ในการดําเนินการและข้ึนตรงกับสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะแจงผลการพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัยกอน  แลวจึง
แจงตอสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
   ท่ีประชุมรับทราบ  และแสดงความยินดีกับ อาจารย ดร.อังคณา กุลนภาดล           
ท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 
 
 
 
 



 ๕ 

 
 ๔.๓ แจงการแตงตั้งผูแทนสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิเปนรองประธาน
กรรมการจรรยาบรรณ 
   สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  แจงการแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิเปนรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ ตามขอ ๑๐ (๒) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไววา  
“กรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เปนรองประธาน” ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงเรียนเชิญ  
ศาสตราจารย โอภาวดี  เข็มทอง  เปนรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ  เพ่ือใหมีกรรมการครบตาม
องคประกอบของขอบังคับ  และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 
   ท่ีประชุมรับทราบ     
 
 ๔.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงประกาศรับสมัครนักศึกษาเขา
รวมโครงการทุนการศึกษาภายใต DUO – Thailand  Fellowship  Programme  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินโครงการทุนการศึกษา
ภายใต  DUO – Thailand  Fellowship  Programme  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซ่ึงเปนโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทาง  ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย  และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก  
ASEM  ในยุโรปเพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถายโอนหนวยกิตระหวางกัน นั้น   
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใครขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑการเขารวมโครงการสถาบันละไมเกิน ๓ คู  
ประกอบดวย  คูนักศึกษาตัวจริง ๑ คู  และคูนักศึกษาสํารอง ๒ คู  โดยขอใหจัดลําดับของผูสมัครสํารองดวย  
แตละคูประกอบดวยนักศึกษาไทย ๑ คน  และนักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป ๑ คน 
   ท่ีผ านมามหาวิทยาลัยติดปญหาเรื่ องคุณสมบัติ  และพ้ืนฐานทางดาน
ภาษาอังกฤษท้ังอาจารยและนักศึกษา  และจะนําวาระนี้หารือตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                
เพ่ือคิดวิธีการวามหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางไร 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๕ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๘  หลักสูตร 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  จํานวน  ๗  หลักสูตรนั้น  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการให
ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 
   ๑.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕   
   ๒.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
(๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕   
   ๓.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
และ แนะแนวและการสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕   



 ๖ 

 
   ๔.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕   
   ๕.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔   
   ๖ .   การปรับปรุงแกไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔   
   ๗.  การปรับปรุงแกไขหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔   
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  จํานวน  ๑  หลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 
   ๑.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔   
   ท่ีประชุมรับทราบ     
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑  พิจารณาการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๘  คน  ไดแก   
   ๑. อาจารยวราภรณ  จิรวาณิช สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
        ๒. อาจารยธนิสา  อ่ิมประคองศิลป สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
         ๓. อาจารยวินิตา  หอมเสมอ สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
    ๔. อาจารยวนะ  วรรลยางกูร สาขาวิชาศิลปกรรม 
    ๕. รศ.วินัย  ล้ําเลิศ  สาขาวิชานิติศาสตร 
    ๖. อาจารยปรางคสิริณณทร  เอนกสุวรรณกุล สาขาวิชานิติศาสตร 
    ๗. รศ.ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ  สาขาวิชานิติศาสตร 
  ๘. วาท่ีรอยตรี ดร.ถวัลย  รุยาพร สาขาวิชานิติศาสตร  
 

    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
    ๑)  อาจารยพิเศษบางทานไมกรอกวัน  เดือน  ป  ท่ีเขียนใบสมัคร 
    ๒)  แบบฟอรมอาจารยพิเศษแตละทานและแตละคณะไมเหมือนกัน  ขอมูล
บางอยางท่ีไมเก่ียวของไมควรแนบมา 
    ๓)  อาจารยพิเศษบางทานของแตละคณะท่ีจบปริญญาตรีอยางเดียว  ควรแนบ
ประสบการณท่ีเก่ียวของการสอนมาดวย 
    ๔) คณะควรตรวจสอบรายละเอียดใบสมัครอาจารยพิเศษใหครบถวนกอนเสนอ
มายังสภาวิชาการ 
 
 



 ๗ 

 
    ๕)  แตละคณะควรจัดอบรมใหกับอาจารยพิเศษท่ียังไมมีประสบการณการสอน
เชน  เรื่องเทคนิคการสอน   
    ๖)  แบบฟอรมท่ีใชอยูปจจุบันนั้นเกามาก  และไมมีใหระบุผลงานทางวิชาการ  
ซ่ึงควรมีการปรับปรุงแบบฟอรมใหมและสามารถนําไปใชไดท้ังมหาวิทยาลัย 
    มติท่ีประชุม  

  ๑)  เห็นชอบในหลักการ  การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน  ๘  คน   

  ๒)  ใหคณบดีทุกคณะตรวจสอบการเสนอขอมูลอาจารยพิเศษใหเปนไปตาม
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย  ควรกรอกขอมูลใหครบถวน  และแนบตารางสอนมาพิจารณาดวย  ท้ังนี้ใหคณะ
พิจารณาการสอนของอาจารยพิเศษใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป ๒๕๕๘ เชน  สัดสวนการสอน 

  ๓) มอบผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปรับปรุง
แบบฟอรมอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับคุณลักษณะอาจารยประจําหลักสูตร  และเปนไปตามเกณฑ  พรอมท้ัง
ระบุวาสมัครสอนเปนอาจารยภาคปกติหรือภาคพิเศษ  
 
 ๕.๒ พิจารณาการเสนอช่ือผูแทนสภาวิชาการเปนคณะกรรมการบริหารกองทุน
ราชภัฏราชนครินทร  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ    
  จากการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันฑพิจารณาเห็นชอบ รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  ผูแทนสภา
วิชาการ เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทร  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ                   
แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  จึงขอใหคณะกรรมการสภาวิชาการ
เสนอชื่อผูแทนสภาวิชาการ จํานวน ๑ ทาน  เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ตอไป 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาเสนอ อาจารย ดร.นรินทร  กุลนภาดล  ผูแทนสภา
วิชาการ  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทรเพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ 
 
 ๕.๓ พิจารณาเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ  ซ่ึงสภาวิชาการมอบหมาย
หนึ่งคนเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   ตามท่ีคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จะครบวาระในวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จึงมีมติใหดําเนินการตามขอ ๖ (๒) แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๐ บัญญัติไววา “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี”  โดยตองมีผูทรงคุณวุฒิในสภา
วิชาการซ่ึงสภาวิชาการมอบหมายหนึ่งคนเปนกรรมการ 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเสนอ รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แกวเกื้อกูล  
ผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ  เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 ๕.๔ พิจารณาขอมูลการปดหลักสูตร 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแจงใหหลักสูตรท่ีไมมีการจัดการเรียนการสอน 
และไมมีการรับนักศึกษาแลวดําเนินการปดหลักสูตร  แตจากการตรวจสอบพบวาการดําเนินการปดหลักสูตร            
ยังไมสมบูรณ จํานวน  ๕  หลักสูตร ดังนี้ 



 ๘ 

 
๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. ๒๕๕๐)   

- ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

- ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

- มีนักศึกษาตกคางอยูระหวางการทําวิทยานิพนธ  จํานวน  ๔  คน  
ขณะนี้อยูระหวางการทําวิทยานิพนธและจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา ๒๕๖๐ 

มติท่ีประชุม ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยขอปดหลักสูตร (แบบมีเง่ือนไข) 
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และดําเนินการปดหลักสูตรแบบสมบูรณอีกครั้งเม่ือนักศึกษาทุกคนสําเร็จการศึกษา 

 
๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙) 
- ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘   
- ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ในการประชุม

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
มติ ท่ีประชุม  ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยขอปดหลักสูตร ในเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 

๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว            
และการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

- ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙  
เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- มีนักศึกษาตกคาง จํานวน  ๑๘  คน (อยูระหวางการฝกสอน) และจะ
สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี ้

มติท่ีประชุม  ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยขอปดหลักสูตร (แบบมีเง่ือนไข) 
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และดําเนินการปดหลักสูตรแบบสมบูรณอีกครั้งเม่ือนักศึกษาทุกคนสําเร็จการศึกษา 
 

๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)  

- ไมมีนักศึกษาตกคาง และไมไดปรับปรุงหลักสูตร แตยังไมไดดําเนินการ
ปดหลักสูตร ขณะนี้อยูระหวางการแจงคณะครุศาสตรเพ่ือเสนอขอปดหลักสูตรตามกระบวนการ 

มติท่ีประชุม มอบสํานักสงเสริมวิชาการ ประสานคณะครุศาสตรเพ่ือ
ดําเนินการตามข้ันตอนการขอปดหลักสูตร และนําเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งถัดไป 

 
 



 ๙ 

 
   ท้ังนี้ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) หลักสูตร ท่ี  ๔ สามารถปดหลักสูตรได  เนื่องจากไม มีนักศึกษาแลว                   
จึงสามารถแจงสภามหาวิทยาลัย  และ สกอ. ตามข้ันตอนไดเลย 

๒) หลักสูตรท่ี ๑  ป ๒๕๕๐ ไมมีการปรับปรุงหลักสูตร  แตยังมีนักศึกษาตกคาง  
และไมมีการแจงเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรภายใน ๖๐ วัน  ตามเกณฑ สกอ. 

๓) หลักสูตรท่ี ๓ การปดแบบมีเง่ือนไข ควรแจงสภามหาวิทยาลัยวา “ท้ังนี้จะ
ดําเนินการปดหลักสูตรโดยสมบูรณอีกครั้งเม่ือนักศึกษาคนสุดทายจบการศึกษาภายในภาคเรียนนี้” ซ่ึงควรแจง 
สกอ. ไปกอนเพ่ือไมใหตกเกณฑ เก่ียวกับการไมดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรภายใน ๕ ป ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ
มหาวิทยาลัยในดานการประกันคุณภาพหลักสูตร 

๔) ภายหลังการแจงปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข ควรเรงนักศึกษาใหจบการศึกษา
โดยเร็ว และแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปดหลักสูตรโดยสมบูรณอีกครั้ง 

๕) กรณีหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน ใหตรวจสอบวาหากสามารถใหนักศึกษาลงทะเบียนลาชา ในภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๙ โดยทําเรื่องขอ
อนุญาตจากสาขา เปนมติมาจากคณะตามข้ันตอน นักศึกษาจะสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในภาคเรียน             
๓/๒๕๕๙    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  -   ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
  -   ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก
อธิการบดี  และรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  จะตองไปทบทวนสัญญาความรวมมือ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในชวงวันท่ี  ๕ – ๙ กันยายน  ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนวันประชุมสภาวิชาการเปนวันพุธท่ี ๑๓  
กันยายน  ๒๕๖๐ 
  -   ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  -   ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี  ๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  -   ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                  (รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ)        
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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