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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมเจาเสวย ช้ัน ๔ อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
                  (ทําหนาท่ีประธาน) 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๖. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี   เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี              ติดภารกิจ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ติดราชการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

    ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   เนื่องจากทานอธิการบดี  ประธานท่ีประชุมติดภารกิจ  จึงมอบหมายใหศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ทําหนาท่ีเปนประธานการประชุมแทน 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  โดยมีขอ
แกไขดังนี้  หนา ๓ มติท่ีประชุม  แกไขประโยค “ตองมีการทบทวนรายละเอียดในการดําเนินการใหม”  แกไขเปน  
“ตองมีการทบทวนรายละเอียดมาตรฐานหลักสูตรสําหรับการดําเนินการใหม” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

   - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ แจงกําหนดการและจํานวนบัณฑิตท่ีจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประจําป ๒๕๕๘ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  แจงกําหนดการและจํานวนบัณฑิตท่ีจะเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําป ๒๕๕๘  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจะเขา
รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. โดยมีบัณฑิตท่ีจะเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร จํานวน ๒,๓๒๐ คน 

  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๔.๒ ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐ 
   สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดวย ไดแก 

๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ
การสอนภาษาไทย (๕ ป)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เดิม ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(๔ ป)  
  ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ปรับปรุงแกไขบางสวน  
 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/


 ๓ 

 

 ๔.๓ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๓ คุณวุฒิ 
   สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                           
เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๓ คุณวุฒิ                      
ตามสาขาวิชาหรือทางสาขาวิชาหรือวิชาเอกหรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา คือ  
   ๑) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท ท้ังนี้รับรองตั้งแตวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘  
   ๒) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท ท้ังนี้รับรองตั้งแตวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  
   ๓) บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
อันดับครูผูชวย  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท ท้ังนี้รับรองตั้งแตวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘  
   ท่ีประชุมรับทราบ  
  

 ๔.๔ แจงมติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ตางไปจากท่ีคุรุสภารับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรขอความอนุเคราะหใหการรับรองความรูแก
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป)  จํานวน ๕ สาขาวิชา ไดแก ๑) สาขาวิชาภาษาไทย                       
๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร ๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา และ ๕) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๒๑๙ คน กรณีจัดการเรียนการสอนตางไปจากท่ีคุรุสภารับรอง 
   ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘ มีมติ  ไมใหการรับรองความรูนักศึกษาภาคพิเศษท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๔ ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๕ สาขาวิชา ท้ังนี้ใหผูสําเร็จการศึกษายื่นเทียบโอนความรูใชหลักการเดียวกับ               
ทุกมหาวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนตางไปจากท่ีคุรุสภารับรอง  สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในป ๒๕๕๔                  
เปนตนไป    
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

 ๔.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชา คหกรรมศาสตรเสร็จเรียบรอยแลว โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๒ ง 
วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทางในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมุงเนนท่ีคุณภาพของบัณฑิตเปนสําคัญ กลาวคือ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในสาขา/สาขาวิชา และระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการ
เรียนรูข้ันต่ําท่ีสามารถท่ีเทียบเคียงกันได  ซ่ึงสามารถสืบคนขอมูลดังกลาวไดจาก www.mua.go.th  เมนูดานซาย 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd)    
  ท่ีประชุมรับทราบ  



 ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ พิจารณาแกไขเพ่ิมเติม (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร  สาขาวิชานิติศาสตร  และสาขาวิชารัฐศาสตร 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดเปดสอนสาขาวิชานิติศาสตร  และ
สาขาวิชารัฐศาสตร เพ่ิมข้ึน  จึงขอแกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. 
๒๕๕๒ ดังตอไปนี้ 

 ๑)  กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสาขาวิชา
นิติศาสตร  และสาขาวิชาของสาขาวิชารัฐศาสตร 

 ๒)  กําหนดสีประจําสาขาวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร  และสาขาวิชารัฐศาสตร 
 โดยสภามหาวิทยาลัยราชนครินทรไดอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  เม่ือวันท่ี 

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗  และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘  แลวนั้น  จึงมี
ความจําเปนในการขอใชชื่อปริญญา อักษรยอ และครุยวิทยฐานะของสาขาวิชานิติศาสตร และสาขาวิชารัฐศาสตร 
ดังนี้ 

 สาขาวิชานิติศาสตร  มีปริญญาสามช้ันคือ 
(ก)  เอก    เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ  “น.ด.” 

          และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
(ข)  โท     เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ  “น.ม.” 
(ค)  ตรี เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ  “น.บ.” 

  โดยมีแถบสีครุยวิทยฐานะประจําสาขาวิชานิติศาสตร คือ สีขาวงาชาง 
 
 สาขาวิชารัฐศาสตร  มีปริญญาสามช้ันคือ 

(ก)  เอก    เรียกวา “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ  “ร.ด.” 
          และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

  (ข)  โท     เรียกวา “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ  “ร.ม.” 
  (ค)  ตรี เรียกวา “รัฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ  “ร.บ.” 

   โดยมีแถบสีครุยวิทยฐานะประจําสาขาวิชารัฐศาสตร คือ สีดํา  
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบในการแกไขเพ่ิมเติม (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  สาขาวิชานิติศาสตร  และสาขาวิชารัฐศาสตร และใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป  โดยมอบผูรับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเหตุผลประกอบดวยวาเหตุใดจึงใชครุยวิทยฐานะ               
สีดังกลาว 
 
 



 ๕ 

 
 ๕.๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ  และบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
   ๑)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ในลําดับท่ี ๔ จากเดิม “นางสาว
พิไลพร  หนูทองคํา” เปน “นางสาวจันทรเพ็ญ  ไพรแกน” เนื่องจากลาศึกษาตอ ซ่ึงหลักสูตรนี้กําลังอยูใน
ข้ันตอนการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงมติท่ีประชุม พิจารณาแลว              
เห็นวาอาจารยจันทรเพ็ญ  ไพรแกน  มีคุณวุฒิการศึกษาตรงศาสตร และมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจําหลักสูตร  
จึงเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร  สาขาวิชาฟสิกสประยุกตดังกลาว  และมีขอเสนอแนะให
เพ่ิมเติมคําวา “โครงงานวิจัย” หนาชื่อเรื่องงานวิจัย แหลงทุน และป พ.ศ. ของอาจารยจันทรเพ็ญ ไพรแกน                 
ในประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
   ๒)  คณะวิทยาการจัดการ  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
     -   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔) ในลําดับท่ี ๒ จากเดิม “นางอัญชลี  ลุนแจม” เปน “นางสาวปาริชาติ  รื่นพงษพันธ” เนื่องจากลาออก
จากราชการ  ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘   
     -   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง                          
พ.ศ. ๒๕๕๔) ในลําดับท่ี ๒ จากเดิม “นางสาวชลลดา  พุมพฤกษ” เปน “วาท่ีรอยตรีปยะภัทร   คงแสนคํา” 
เนื่องจากลาออกจากราชการ  ท้ังนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งท่ี              
๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   ๓)  บัณฑิตวิทยาลัย  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ในลําดับท่ี ๔ จากเดิม “นายอุทัย                  
ศิริภักดิ์” เปน “นางนวัสนันท  วงศประสิทธิ์” เนื่องจากดํารงตําแหนงอธิการบดี  เปนการไมเหมาะสม                  
ท่ีอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ในเวลาเดียวกัน  ท้ังนี้ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี         
๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘    
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗)   
  โดยมีขอเสนอแนะคือ มอบฝายวิชาการออกแบบฟอรมกลางในการปรับเปลี่ยน
อาจารยประจําหลักสูตรโดยใหใสประวัติเฉพาะคนท่ีเปลี่ยนมาใหม  สวนอาจารยประจําหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตควรมี
งานวิจัยหลังสําเร็จการศึกษาท่ีเปนปจจุบันท่ีไมใชดุษฎีนิพนธแนบมาดวย 
 
 
 
 



 ๖ 

 

 ๕.๓ คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ  แขนงวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  (ระดับปริญญาตรี ๔ ป พ.ศ. ๒๕๔๗) 
   เนื่องดวยในปการศึกษา ๒๕๔๗  คณะวิทยาการจัดการไดขออนุมัติเปดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  ระดับปริญญาตรี ๔ ป แตไมได
ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงขอปดหลักสูตรดังกลาว  และในปการศึกษา 
๒๕๕๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (หลักสูตรใหม ๒๕๕๙)    
  มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบการปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธรุกิจ  แขนงวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  (ระดับปริญญาตรี ๔ ป พ.ศ. ๒๕๔๗) 
 

 ๕.๔ คณะวิทยาการจัดการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  สอนนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘  
   คณะวิทยาการจัดการ  ขอเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษสอนนักศึกษาภาคปกติ              
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘  ของสาขาวิชาการเงินและการบัญชี  และสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  ซ่ึงผาน
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษ  คณะวิทยาการจัดการ  
สอนนักศึกษาภาคปกติประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘  และเสนอตออธิการบดี  เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้ง
อาจารยพิเศษตอไป  และมอบคณะตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยพิเศษใหถูกตองเปนเบื้องตน  และมอบฝาย
วิชาการทําแบบฟอรมโดยทําเปนตาราง  ชื่อ  สาขา  หมายเลขโทรศัพท  คุณวุฒิ  ความสามารถในการสอนไมเกิน 
๓ วิชา  ประสบการณ  ในกรณีปริญญาตรีตองเปนกรณีพิเศษในสาขาวิชาชีพเฉพาะ  คุณวุฒิพิเศษ  หรือมี
ประสบการณ  สวนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีสามารถสอนไดแตควรสนับสนุนใหศึกษา
ตอระดับปริญญาโท 
 

 ๕.๕ คณะครุศาสตรขอปรับแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร  ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ 
   ตามท่ีคณะครุศาสตร  ไดดําเนินการสงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙  ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลวนั้น  คณะครุศาสตรขอปรับแผนการรับ
นักศึกษาดังกลาว  ดังนี้  
 

สาขาวิชา 
แผนการรับนักศึกษา 

(เดิม) 
แผนการรับนักศึกษา 

(ปรับใหม) 
หมายเหตุ 

๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ๓๐ คน (๑ กลุม) ๖๐ คน (๒ กลุมๆ ละ ๓๐ คน)  

๒. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๓๐ คน (๑ กลุม) ๖๐ คน (๒ กลุมๆ ละ ๓๐ คน)  

๓. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๓๐ คน (๑ กลุม) ๖๐ คน (๒ กลุมๆ ละ ๓๐ คน)  

๔. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ๓๐ คน (๑ กลุม) ๖๐ คน (๒ กลุมๆ ละ ๓๐ คน)  

๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ๓๐ คน (๑ กลุม) ๖๐ คน (๒ กลุมๆ ละ ๓๐ คน)  

๖. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป ๓๐ คน (๑ กลุม) ๖๐ คน (๒ กลุมๆ ละ ๓๐ คน)  

๗. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๓๐ คน (๑ กลุม) ๖๐ คน (๒ กลุมๆ ละ ๓๐ คน)  

๘. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ๓๐ คน (๑ กลุม) ๓๐ คน (๑ กลุม) คงเดิม 

 



 ๗ 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) เกณฑของคุรุสภาเรื่องอาจารยนิเทศเปนไปตามเกณฑหรือไม 
๒) ตอนเสนอหลักสูตรเสนอไวจํานวนเทาใด  เปนไปตามแผนหรือไม 
๓) แผนการรับนักศึกษาป ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยขออนุมัติหรือยัง 
๔) ควรทําแผนการรับนักศึกษาจะตองขออนุมัติเปดตอสภาวิชาการ  และสภา 

มหาวิทยาลัยทุกป 
  มติท่ีประชุม มอบคณะครุศาสตรนําเรื่องการขอปรับปรุงแผนตามท่ีเสนอตอคุรุสภา
เขามาพิจารณาในครั้งตอไป  และมอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยประสานไปยังคณะเพ่ือสังเคราะหขอมูลท่ีจะ
ทําแผนขอเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหพรอมกันทุกคณะโดยใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน  แลวนํามา
เสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๖ ขออนุมัติหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําปฏิทินวิชาการสําหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ช้ันปสุดทาย 
   ดวยคณะครุศาสตร  ไดรับผลกระทบจากการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดปฏิทินวิชาการ
ตามรอบการศึกษาอาเซียน  และใชสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป  ทุกคณะ  ซ่ึงไมสัมพันธกับรอบปการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทย  ดังนั้น  คณะครุศาสตรจึงอนุมัติหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําปฏิทิน
วิชาการสําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปสุดทาย  เพ่ือจะไดลดข้ันตอน ในการขออนุมัติปฏิทิน
วิชาการในครั้งตอๆ ไป    
  มติท่ีประชุม  มอบคณะครุศาสตรประสานกับฝายวิชาการในการจัดทําเปนปฏิทิน
กลางของมหาวิทยาลัยฉบับเดียว  หากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวใหนํามาเสนอตอสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งตอไป และมอบฝายวิชาการสรุปภารกิจวิชาการหรือกิจกรรมเก่ียวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัย                     
ในรอบเดือนมาแจงตอสภาวิชาการเพ่ือทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
 
 ๕.๗ พิจารณาขอมูลการเปดสอนภาคพิเศษเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรออกขอบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในบทเฉพาะกาลขอท่ี ๕๖ ระบุใหหลักสูตรท่ีใชกับการเรียนการสอนภาคพิเศษ กอนวันท่ีขอบังคับนี้
ใชบังคับ  ใหนําหลักสูตรดังกลาวมาขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน ตั้งแตขอบังคับนี้                 
ใชบังคับ  โดยจําแนกเปน 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน    ๓   หลักสูตร   
   คณะครุศาสตร   จํานวน    ๗   หลักสูตร   
   คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน    ๖  หลักสูตร   
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน    ๒   หลักสูตร   
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน    ๓  หลักสูตร 
  

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) ควรสรุปจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนในแตละคณะ 
๒) ใหตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย  และชื่อนามสกุลใหถูกตอง 



 ๘ 

 
  มติท่ีประชุม  มอบฝายวิชาการทําใบปะหนาสรุปหลักสูตรท่ีขอเปดสอนภาคพิเศษ
เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือนําไปใชในการเปดสอนภาคพิเศษ
ตามบทเฉพาะกาล  โดยใหทําเปนแบบฟอรมการนําเสนอแยกเปนรายคณะ  แตละคณะมีหลักสูตรอะไรบาง  
อนุมัติเม่ือใด  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเม่ือใด  รายชื่อกรรมการประจําหลักสูตรมีใครบาง                 
วุฒิการศึกษา  ขออนุมัติเปดก่ีหองเรียน  ขอมูลจํานวนนักศึกษา  ทําเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี  และเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  และมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการรายงานผลการดําเนินการตามมติสภา
วิชาการทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปคือ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ มอบฝายเลขานุการสภา
วิชาการประสานไปยังกรรมการทุกทานวาสวนใหญวางตรงกันวันใด  แลวแจงตอคณะกรรมการทุกทานเพ่ือทราบ
ตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 

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