
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 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.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๕.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการ   กรรมการ    
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ     กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร   เอ่ียมพญา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ  
 ๑๑. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒ ิ ติดราชการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๒. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  หัวหนางานสงเสริมวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑   ประธานเชิญชวนกรรมการสภาวิชาการทุกทานแสดงความยินดี กับ  
ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา ไดรับพระราชทานรางวัลรัตโนบล จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมอบของท่ีระลึกใหกับผูทรงคุณวุฒิทุกทาน    
    ท่ีประชุมรับทราบและรวมแสดงความยินด ี
 
   ๑.๒ เลขานุการ แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวา  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุงแลวจํานวน ๑๒ หลักสูตร  เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และคราว
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติอีกจํานวน ๒๐ 
หลักสูตร  โดยผานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว 

ท่ีประชุมรับทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยมีขอแกไขดังนี้ 
      ๑)  หนา ๘ วาระท่ี ๕.๖ แกไขจาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐” เปน “หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙” 
      ๒)  หนา ๑๑ ใหนําประโยควา “ท้ังนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย                 
ไมแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาวาระนี้” โดยใหเพ่ิมขอความวา “เนื่องจากเรื่องนี้ตองดําเนินการตามมติ           
ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยกอน”  ไปไวกอนหัวขอท่ีประชุมมีการอภิปรายหลากหลาย
และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑) เสนอขออนุมัติปริญญานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียน
ท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๓) จํานวน ๔๗๙ คน ตอสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙  
   ๒) แจงผลการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ไปยังคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๓) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
   ๔) แจงผลการพิจารณา มคอ .๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะครุศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(กําหนดประชุมวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) 
 



 ๓ 

 
   ๕) แจงผลการพิจารณา มคอ .๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๖) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๗) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๘) แจงผลการดําเนินการ มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงจากหารือไปยัง สกอ. 
เกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน  จึงขอแกไขขอมูลดังนี้ 
   ๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   
       -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก นางเกวลิน  อัครเดชเรืองศรี  
คุณวุฒิ วท.ด. (พฤกษศาสตร)  เปน นายจักรกริช  ไชยเนตร  วท.ม. (การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม)  
เนื่องจากมีคุณวุฒิตรง 
   ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา   
              -  ขอยืนยันอาจารยประจําหลักสูตรเปน  นายนิพนธ  ปริญญาวุฒิชัย  
คุณวุฒิ Ph.D. (Information  Science)  ตามเดิม 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป 
 

 ๓.๓ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหารือความชัดเจนในการดําเนินการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมมีการอภิปรายหลากหลายและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะโดยมติท่ีประชุม  มอบสาขาวิชา            
นําขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้   

๑) สาขาวิ ช าทบทวนการปรับแก ไขรหั ส วิ ชา  ในรายวิ ช า  EEA๗๒๑ 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารการศึกษา EEA๗๐๕ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา และ EEA๗๐๔  
 



 ๔ 

 
การบริหารหลักสูตรและการสอน  การบริหารกิจการนักเรียน  สวนคําอธิบายรายวิชาตองสอดคลองมาตรฐาน
ของคุรุสภาท้ังสาระความรู  และสมรรถนะ  และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

๒) ทําหนังสือแจงคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ  หากมี
ความเห็นเชนไรใหแจงสาขาวิชาทราบ  เพ่ือมิใหเกิดความลาชาและผลกระทบควรกําหนดเวลาในการแจงดวย 

๓) เม่ือแจงคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยทราบแลว  ไดผลเชนไร  ใหนํา
หารือคณะกรรมการกลั่นกรองตอไป 
 สาขาวิชาไดทําหนังสือแจงไปยังคณะครุศาสตรในแตละประเด็นท่ีปรับแกไข  
และคณบดีคณะครุศาสตรไดทําบันทึกแจงกลับมาตามบันทึกลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงคณะไดใหสาขา
ปรับแกไขบางรายวิชาแกน  สาขาจึงขอความชัดเจนในการดําเนินการตอไป 
 ท่ีประชุมมีการอภิปรายโดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  ควรทําความเขาใจกับคณบดีเนื่องจากหลักสูตรอยูภายใตความดูแล           
ของคณะ 
 ๒)  ควรเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  เนื่องจาก
ยังไมไดพิจารณา  เม่ือพิจารณาแลวนําเสนอสภาวิชาการตอไป 
 ๓)  ควรตรวจสอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตางๆ โดยยึดตามประกาศฯ  
และตามขอบังคับฯ  
 ๔)  ตรวจสอบความถูกตองของมาตรฐานหลักสูตร  และเสนอตามข้ันตอนให
ถูกตอง 
 มติท่ีประชุม  ใหนําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) เขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
และเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานสรุปจํานวนผูสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบท่ี ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  งานทะเบียนไดรายงานสรุปจํานวนผูสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 
๒๕๕๙ รอบท่ี ๑ ดังนี้ 

- คณะครุศาสตร    จํานวน ๑,๐๙๓  คน 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน    ๑๓๐ คน 
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน    ๒๙๐ คน 
- คณะวิทยาการจัดการ   จํานวน    ๓๕๗ คน 
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน    ๒๗๖ คน 

         รวมจํานวน ๒,๑๔๖ คน 
 
  ท่ีประชุมมีการอภปิรายโดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ควรทําสถิติขอมูลจํานวนนักศึกษาปท่ีผานมาเปรียบเทียบกับจํานวน

นักศึกษาปปจจุบันเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการบริหารจัดการ 
 



 ๕ 

 
  ๒)  คณะควรเปนหนวยท่ีรับสมัครนักศึกษาเองเพ่ือความคลองตัว และคณะ             

จะไดสามารถคัดเลือกนักศึกษาไดเองตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 
  ๓)  ควรเรงเปดรับนักศึกษาใหเร็วข้ึน  และหากลยุทธปรับกระบวนการการรับ

นักศึกษาใหเร็วข้ึน   
  ๔)  กอนเปดภาคเรียนควรจัดใหมีการเรียนปรับพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษา 
  ๕)  เสนอใหทุนสําหรับนักศึกษา  โดยหาทุนจากแหลงการเงินรอบมหาวิทยาลัย  

เชน  อบต. , อบจ. , และภาคเอกชน   
  ท่ีประชุมรับทราบ และมอบผูเ ก่ียวของรับขอสังเกตและขอเสนอแนะไป

พิจารณาดําเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ (รอบท่ี ๑)  เฉพาะครุศาสตร  
    งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได
ประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘               
(รอบท่ี ๑) เฉพาะครุศาสตร ระดับปริญญาตรี รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑,๐๔๒ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษา
และคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว  ซ่ึงเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ 
ขอ ๔๙ ดังนี้ 
    นักศึกษาภาคปกติ 
    -   การศึกษาปฐมวัย  จํานวน   ๑๕๒ คน 
    -  คณิตศาสตร  จํานวน   ๑๒๓ คน 
    -   คอมพิวเตอรศึกษา  จํานวน   ๑๓๒ คน 

   -   ภาษาไทย   จํานวน   ๑๑๘ คน 
   -   ภาษาอังกฤษ  จํานวน    ๑๑๒ คน 
   -   สังคมศึกษา  จํานวน   ๑๗๓ คน 
   -   ภาษาจีน   จํานวน    ๑๙ คน 
   -   วิทยาศาสตรท่ัวไป           จํานวน   ๑๑๗   คน 
                            รวม   ๙๔๖ คน 

 

    นักศึกษาภาคพิเศษ 
               -  การศึกษาปฐมวัย            จํานวน     ๕๓ คน 
               -  คณิตศาสตร  จํานวน      ๒  คน 
               -  คอมพิวเตอรศึกษา  จํานวน    ๒๔  คน 
               -  ภาษาไทย   จํานวน    ๑๒  คน 
               -  ภาษาอังกฤษ  จํานวน      ๕  คน 
        รวม    ๙๖  คน 
                 รวมท้ังส้ินจํานวน     ๑,๐๔๒  คน 



 ๖ 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ภาวะการมีงานทําคิดเปนก่ีเปอรเซ็นต  ใหนํามาแจงในครั้งตอไป 
๒) ขอสังเกตบางสาขาเกียรตินิยมมาก  บางสาขาเกียรตินิยมนอย  ควรมี

มาตรฐานการใหเกรดแตละสาขา  ซ่ึงเกียรตินิยมไมควรเกิน ๕% 
๓) ปญหาเรื่องการสงเกรดลาชาของอาจารยควรมีระบบกรรมการเพ่ือ

แกปญหา 
๔) เสนอแนะใหมีคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือกลั่นกรองเกรด  กอนสงสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๕) เสนอแนะใหคณะมีอํานาจในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 

  มติท่ีประชุม 
  ๑)  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ (รอบท่ี ๑) เฉพาะครุศาสตร  จํานวน ๑,๐๔๒ คน   
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 

 
 ๕.๒ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
คณะครุศาสตร 
  คณะครุศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) โดยจางอาจารยพิเศษเปนรายชั่วโมงเพ่ือจัดการเรียนการสอนในภาคปกติ  โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันอังคารท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดแก   
             -  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จํานวน   ๕ คน 
           -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จํานวน    ๑   คน 
         -  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา จํานวน   ๑ คน 
         -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  จํานวน    ๑ คน 
             รวมจํานวน   ๘ คน 
 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) คณะครุศาสตร  จํานวน ๘ คน และมอบคณะครุศาสตรจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษและ
เสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม 
 
 ๕.๓  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
   บัณฑิตวิทยาลัย  เสนอรายละเ อียดของหลักสูตร (มคอ .๒ )  หลักสูตร                      
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผาน
ความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันท่ี 
๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว 
 



 ๗ 

 
  จากบันทึกขอความ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ บัณฑิตวิทยาลัยไดสงประกาศ
จากกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงระบุถึงคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ๓ คนแรก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสน
ศาสตร หรือ สาขาสัมพันธรวมท้ังตองมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยทางรัฐประศาสน
ศาสตร  หรือสาขาสัมพันธ  เพ่ือทบทวนในสภาวิชาการ  จึงนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑)  อาจารยประจําหลักสูตรควรจัดทําแผนพัฒนาตนเองเปนรายบุคคล  
๒)  สาขาวิชาควรงดรับนักศึกษากอนเพ่ือใหอาจารยไดทําผลงานทางวิชาการ  

ใหมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติตาม มคอ.๑ 
๓)  ควรทําแผนพัฒนาตนเองคูขนานกับการพัฒนาหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน 
๔)  ตรวจสอบการปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของบัณฑิตวิทยาลัย

ใหครบถวน 
๕)  รหัสวิชาใหใชอักษรตัวแรกของคณะ 
๖)  ใหทบทวนตาราง Curriculum Mapping ซ่ึงแสดงความรับผิดชอบมาก          

จะมีผลตอการประเมิน  
๗) ตรวจสอบรูปแบบการพิมพตลอดท้ังเลม 
๘) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยใหชะลอ
การรับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๙ ไปกอน และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ                  
ไปปรับปรุงแกไข  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๔  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การสอนดนตรีไทย  และนาฏศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
   คณะครุศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยสาขาวิชา                  
ไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยผานข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
  ๑ )   คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรจากคณะกรรมการสาขาวิชานาฏ                   
ดุริยางคศิลปไทย  จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
   ๒)  คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการสอน
ดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย จัดโดยคณะครุศาสตร  เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
  ๓)  คณะกรรมการวิพากษจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙   
  จึงนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา 
 
 
 
 



 ๘ 

 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ควรสํารวจความตองการของตลาดโดยประสานไปท่ี สพฐ . ,  สพท .                   
วาตองการผูสําเร็จการศึกษาสาขาใด 

๒) หนา ๑๒ จํานวนหนวยกิต  ๓๐ หนวยกิต  ตองเปนวิชาแกนรวมท้ัง                
๒ ศาสตร  คือเอกดนตรีไทย  และเอกนาฏศิลป  

๓) ทบทวนวาจะเลือกแนวทางใด  หากเลือกแบบเอกคู  วิชาแกนพ้ืนฐานตอง
เรียนท้ังดนตรีไทยและนาฏศิลป กลุมวิชาเอกตองไมนอยกวาเอกละ ๓๐ หรือ ๔๐ หนวยกิต  แลวเรียนรวมกัน  
หรือเลือกเรียนเอกใดเอกหนึ่ง 

๔) อาจารยประจําหลักสูตรไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา  โดยใหหารือกับคณะ           
ครุศาสตรเพ่ือนํามาเปนศักยภาพ 

๕) ควรทําหลักสูตร ๒ ปริญญา นักศึกษาเรียนวิชาชีพครู ๔ ป สวนในป ๕              
ออกฝกสอน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดูแลคุณวุฒิ ศศ.บ. เก่ียวกับวิชาเฉพาะดาน  สวนคณะ            
ครุศาสตรดูแลคุณวุฒิ ค.บ. เก่ียวกับวิชาชีพครู 

๖) ตรวจสอบการตั้งชื่อวิชาเอกกับ สพฐ. และ ก.พ.  
๗) มคอ.๒ ขาดรายละเอียดของวิชาหลักท้ังหมด  มีเฉพาะรายวิชาชีพครู 
๘)  ยังไมมีรหัสวิชา  คําอธิบายรายวิชาหลายวิชา 
๙) ปรับกลุมวิชาชีพครูใหเปนปจจุบัน 
๑๐) ปรับภาคผนวกใหเหมือนกับหลักสูตรอ่ืนๆ ของคณะครุศาสตร 
๑๑) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร 

  มติท่ีประชุม มอบรองอธิการบดีวิชาการประสานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และคณะครุศาสตร  หารือในเรื่องศักยภาพของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา  และมอบ
ผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และนําเสนอสภาวิชาการอีกครั้งในคราว
ประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๕  การครบวาระของสภาวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  ดวยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ท่ี ๑๗๘/๒๕๕๗, ท่ี ๘๐/๒๕๕๘ และท่ี ๓๗๗/๒๕๕๘  
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  และผูแทนคณาจารยประจําจากผูบริหารหรืออาจารยประจําท่ีมีวาระดํารงตําแหนง             
จะครบวาระในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการประสานไปยังทุกคณะ               
ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ หารือสถานท่ีศึกษาดูงาน 
  สภาวิชาการเห็นควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาวิชาการโดย
ศึกษาดูงานภายในหรือภายนอกประเทศ   



 ๙ 

 
  ท่ีประชุมรับทราบ  มอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เขียนโครงการศึกษาดูงานชวงเดือนพฤษภาคม  หรือตนเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 ๖.๒   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  -   ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก            
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  -   ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                             (อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                              ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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