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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ณ หองประชุมเจาเสวย ช้ัน ๔ อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
                  (ทําหนาท่ีประธาน) 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ 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. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี   เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี              ไปราชการ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

    ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   เนื่องจากทานอธิการบดี  ประธานท่ีประชุมไปราชการ  จึงมอบหมายใหศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ทําหนาท่ีเปนประธานการประชุมแทน 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  โดยมีขอ
แกไขดังนี้   
      ๑) หนา ๔ วาระ ๕.๓ แกไขตรงมติท่ีประชุมคือ “ใบ กว.” แกไขเปน “ใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม” 
      ๒) หนา ๖  วาระ ๖.๒ แกไขขอ ๑) “ตามฉบับของ สกอ.” แกไขเปน “ตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

   ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกับหอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   คณะวิทยาการจัดการขอรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย                   
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามความ
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกับหอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงไดมีการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ กลุมเรียน ๕๔๐๒๓๔๐๕๐๑ (VIP) มาตั้งแตภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๔ ดังตอไปนี้ 
   ๑)  การจัดการเรียนการสอนระยะแรกตั้งแตภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๔ ถึงภาคเรียนท่ี 
๑/๒๕๕๖ ไดมีการจัดการเรียนการสอนระบบเขาชั้นเรียน ๘ สัปดาห  ศึกษาดวยตนเอง ๘ สัปดาห  มีจํานวน
ท้ังสิ้น ๒๕ รายวิชา 
   ๒)  คณะวิทยาการจัดการไดจัดใหนักศึกษาเรียน ๑๖ สัปดาห  ตามระบบการ
จัดการเรียนการสอนปกติตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ เปนตนมา 
   ๓)  คณะผูบริหารคณะวิทยาการจัดการชุดใหมซ่ึงเขามาปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนมา ไดดําเนินการประสานผูเก่ียวของใหดําเนินการจัดผูสอนและการลงทะเบียน  การสงผล
การเรียนเขาสูระบบปกติของการจัดการเรียนการสอน  และไดรายงานการจัดการเรียนการสอนใหคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการรับทราบเม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ                 
ไดนําเสนอตอสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไดรายงานการ
จัดการเรียนการสอนตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
   ๔)  คณะไดดําเนินการจัดการสอนเสริมใหกับนักศึกษากลุม ๕๔๐๒๓๔๐๕๐๑ โดย
ไดเชิญอธิการบดี รองอธิการบดีวิชาการ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณบดี รองคณบดี
วิชาการ อดีตประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และนักศึกษากลุมเรียนดังกลาว เพ่ือปรึกษาหารือดําเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย  และคณะไดทําหนังสือเชิญอาจารยผูสอนในรายวิชาท่ีตองสอนเสริมเพ่ือมาสอนเสริม
หรือใหความรูเพ่ิมเติมแกนักศึกษา เปนรายวิชาตามตารางท่ีคณะกําหนด 
 



 ๓ 

 
   ๕)  หลังจากท่ีคณะไดดําเนินการเชิญอาจารยมาสอนตามขอ ๔ วรรค ๒ ปรากฏวา
อาจารยผูสอนบางสวนยังไมไดเขาพบนักศึกษาดวยตนเองเพียงแตมอบหมายเอกสารหรือใบงานเพ่ิมเติม คณะจึงได
วางแผนดําเนินการจัดสัมมนาสอนเสริม จํานวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๘ 
เมษายน  ๒๕๕๘  และครั้งท่ี ๓ วางแผนจัดในวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
   ๖)  ปจจุบันนักศึกษากลุม ๕๔๐๒๓๔๐๕๐๑  กําลังศึกษาอยูภาคเรียนสุดทายและ
ศึกษารายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตรเรียบรอยแลว ซ่ึงคาดวาจะสําเร็จการศึกษาเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ 
    มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอนตามความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกับหอการคา
จังหวัดฉะเชิงเทราและใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป  โดยมีขอสังเกตจากคณะกรรมการ               
สภาวิชาการคือ หากจะมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเชนนี้อีกคงตองมีการทบทวนรายละเอียดมาตรฐาน
หลักสูตรสําหรับการดําเนินการใหมเนื่องจากจัดการเรียนการสอนยังไมครบตามมาตรฐานวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  
ท่ีประชุมมอบฝายเลขานุการทําปฏิทินการประชุม  โดยหลักการใหประชุมวันอังคารสัปดาหท่ี ๓ ของเดือน                  
ซ่ึงฝายเลขานุการไดดําเนินการปรับแกไขปฏิทินการประชุมเรียบรอยแลว 

 

คร้ังที่ วัน  เดือน  ป สถานที่ 
๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มนีาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  
เวลา ๑๔.๓๐ น. 

หองเจาเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 



 ๔ 

 
คร้ังที่ วัน  เดือน  ป สถานที่ 

๑๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

 

หมายเหตุ  : เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาไดตามความเหมาะสม) 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ และใหแกไขวันประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เดือนมิถุนายน              
แกไขจากวันอังคารท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปน วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
 ๔.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอแกไขการแจงรับทราบหลักสูตร 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น  ปรากฏวา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระบุชื่อหลักสูตรไมสอดคลองกับเลมหลักสูตร  ในการนี้จึงขอแกไขการแจง
รับทราบหลักสูตร เปน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)    
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๔.๓ ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐ 
   สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดวย ไดแก 

๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   ๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) 
 

  ท้ังนี้สามารถดาวนโหลดหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การ
รับรองปริญญา ไดท่ี www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง ไดท่ี www.ocsc.go.th    
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 

http://www.ocsc.go.th/


 ๕ 

  
 ๔.๔ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
   สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                           
เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๒ คุณวุฒิ                     
ตามสาขาวิชาหรือทางสาขาวิชาหรือวิชาเอกหรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗  ดังนี้ 
   ๑)  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา (หลักสูตร ๒ ป หลังอนุปริญญา) (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๓) อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ 
บาท 
  ๒)  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๓)  อันดับครูผูชวย  อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๕๐  บาท    
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

      - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปคือ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๖.๒ ขอเสนอแนะและวิธีการในการดําเนินการรับนักศึกษาภาคปกติ 
  คณะกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การรับนักศึกษาภาคปกติ วาขณะนี้ในเรื่องการรับนักศึกษามีการแขงขันการรับนักศึกษาสูงท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐ  
และมหาวิทยาลัยเอกชน  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรปรับรูปแบบในการรับสมัครนักศึกษา เชน  
  ๑)  ระบบท่ีใชรับนักศึกษาควรเพ่ิมระบบ online Marketing เพ่ือความทันสมัย 
  ๒)  มหาวิทยาลัยควรจะมีการปรับกระบวนการรับนักศึกษา  โดยมอบคณะ
ดําเนินการในการรับนักศึกษา เชน นักศึกษามาสมัครท่ีคณะใหดําเนินการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ) และประกาศ
ผลไดทันที  และสงขอมูลผลการคัดเลือกมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนขอมูลผูผานการคัดเลือก
แลว   
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
 ๖.๓   ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิเรื่องประกาศคุรุสภา 
  คณะกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิขอแนะนําใหมหาวิทยาลัยไปตรวจสอบ
ประกาศจากคุรุสภาในกรณีของหลักสูตรครุศาสตร  ซ่ึงถาเปนสาขาขาดแคลนสามารถเปดการเรียนการสอนไดแลว  
หลังจากนั้นจึงไปขอสอบเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพไดในภายหลัง  แตอยางไรก็ดีขอใหไปตรวจสอบประกาศ
ดังกลาวใหชัดเจนอีกครั้ง 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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