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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 

วันพุธท่ี ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  รักษาราชการแทนอธิการบดี      ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๓.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๕. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 ๖. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๑๑. อาจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี   โรจนไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการฯ      กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

  ไมมี 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   ไมมี 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้  
   ๑)  แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) ไปยังคณะครุศาสตร  คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
   ๒)  แจงผลการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙  (ครั้งท่ี ๔) จํานวน ๑๘๖ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญา             
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาแลวเม่ือเสารท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
   ๓)  แจงผลการอนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ  คณะ            
ครุศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือเสนอตออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป 
   ๔)  แจงผลการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร  (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (๕ ป)  (ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๕)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร  (๕ ป)  (ฉบับป 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖)  ไปยังคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๓.๒ พิจารณาแบบฟอรมอาจารยพิเศษ 
   จากการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐  ท่ีประชุมแจงวาขณะนี้  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อยูระหวางดําเนินการ
ปรับปรุงแบบฟอรมใหสอดคลองกับคุณลักษณะอาจารยประจําหลักสูตร  และเปนไปตามเกณฑ  พรอมท้ังระบุ
วาสมัครสอนเปนอาจารยภาคปกติหรือภาคพิเศษ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ควรเพ่ิมตําแหนงงานปจจุบัน  และท่ีอยูท่ีทํางานปจจุบันของผูสมัคร 
  ๒)  เพ่ิมหลักฐานท่ีแสดงวาผูสมัครมีคุณสมบัติตาม มคอ.๒ และมีคุณวุฒิตามท่ี 
ก.พ. รับรอง  โดยใหแนบเอกสารหลักฐานอางอิง  เชน  ใบคุณวุฒิ  ผลงานท่ีผานมา  ผลการสอบภาษาอังกฤษ  
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  เปนตน 
  ๓)  จัดทําเปน ๒ ตารางคือ ตารางประวัติการทํางาน  และตารางประสบการณ
การสอนระดับอุดมศึกษา 
  ๔)  ในตารางประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาควรระบุรายวิชาท่ีเคยสอน
ใหชัดเจน 



 ๓ 

 
  ๕)  เพ่ิมชองสําหรับอาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิไมถึงปริญญาโท  วามีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพใดหรือไม  และใหแนบเอกสารหลักฐาน 
  ๖)  เพ่ิมชองประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาในภาคเรียนท่ีผานมา 
  ๗)  เพ่ิมชองใหกรอกเลขประจําตัวประชาชน  และติดรูปถาย 
  ๘)  เพ่ิมชองขอมูลบทความวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรตามเกณฑ คุณสมบัติอาจารย  
  ๙)  เพ่ิมชองการสมัครอาจารยพิเศษของหลักสูตร ป.บัณฑิต ในดานขอมูล
ประสบการณในรายวิชาท่ีเก่ียวของ  (ซ่ึงถาคุณวุฒิไมตรงจะพิจารณาจากประสบการณ) 
  ๑๐)  สําหรับอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมชองผลงานวิจัย  ๕ ป 
ยอนหลัง 
  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
  ๑ )  ผู มาส มัครอาจารย พิ เศษท่ีผ านชองทางดวนจะไมทราบรายวิชา               
ซ่ึงฝายวิชาการควรนํา มคอ.๒ แสดงทางเว็บไซต 
  ๒)  อาจารยท่ีสมัครเปนอาจารยพิเศษท่ีไมควรสงผูอ่ืนมาสอนแทน 
  มติท่ีประชุม   
  ๑) มอบผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับแกไข
แบบฟอรมสมัครอาจารยพิเศษตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  และเผยแพรไป
ยังคณะเพ่ือดําเนินการตอไป 
  ๒)  มอบฝายวิชาการทําฐานขอมูลอาจารยพิเศษแตละป จําแนกคุณสมบัติ
อาจารยผูสอนระดับ ป.บัณฑิต  ปริญญาโท  และปริญญาเอก ใหชัดเจนเพ่ือจะไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตรง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑  พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  (เพ่ิมเติม) 
  คณะครุศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
(เพ่ิมเติม)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐            
เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๑  คน  คือ  อาจารยอาภาพรรณ  มณีรัศยากร  สาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว  
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขออนุ มัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๒  คน  ไดแก   
   ๑. อาจารยธนภัส  เลิศปภาพัศ  สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  ๒. อาจารยภาคภูมิ  ชูมณี   สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
 

    มติท่ีประชุม  
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

(เพ่ิมเติม)  คณะครุศาสตร  จํานวน  ๑  คน  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๒  คน  
  ๒)  อนุมัติในหลักการสําหรับการขออนุมัติอาจารยพิเศษในวันท่ีประชุม             

สภาวิชาการ  โดยใหมีผลยอนหลังเพ่ือไมใหกระทบตอการเบิกจายคาตอบแทนการสอน 



 ๔ 

 
 ๔.๒ พิจารณาการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   คณะครุศาสตรไดดําเนินการตามข้ันตอนการขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐             
เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สาเหตุท่ีปดหลักสูตรคือ ไมมีการเปดรับนักศึกษาใหมมาตั้งแต                    
ปการศึกษา ๒๕๕๗  โดยขอปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข  เนื่องจากยังมีนักศึกษาอีก ๒ รุน คือ ๑) นักศึกษารหัส 
๕๕ จํานวน ๕ คน  และ ๒) นักศึกษารหัส ๕๖ จํานวน ๓๐ คน รวมจํานวนท้ังสิ้น ๓๕ คน ซ่ึงคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ ท้ังนี้ประธานหลักสูตรรวมถึงอาจารยประจําหลักสูตรจะใหคําแนะนํา  ดูแล
นักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ฝายวิชาการทบทวนวามีหลักสูตรในลักษณะนี้อีกหรือไม 
   ๒)  ขออนุมัติปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขได  แตตองระบุวาจะปดในชวงเวลาใด  
ใหทําตารางสรุปแจงสภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  พอถึงชวงเวลาท่ีระบุขอปดไวนั้นใหรายงานตอสภา
มหาวิทยาลัยวาตามท่ีไดดําเนินการขอปดวาจะปดในเทอมท่ีเทาใด  ขณะนี้ไดดําเนินการแลว  ซ่ึงเหตุผลนี้
สามารถแจง สกอ. เพ่ือรับทราบได 
   ๓)  วิชาเอกคูนาสนใจ  ควรมองตลาด  โอกาสท่ีจะไดงาน  จะเพ่ิมโอกาสใหเด็ก
ทํางานไดท้ัง ๒ ดาน  ซ่ึงควรพิจารณาอีกครั้งในอนาคต 
   มติท่ีประชุม  
   ๑)  เห็นชอบการขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) แบบมีเง่ือนไข  โดยให
อาจารยประจําหลักสูตรดูแลนักศึกษาทุกคนจนกวาจะสําเร็จการศึกษา     
   ๒)  มอบฝายวิชาการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติปดหลักสูตร (แบบมีเง่ือนไข) ตอไป 

 
 ๔.๓ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
   คณะครุศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขออนุมัติปรับแกไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  ดังนี้   
   ๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙)  ขออนุมัติปรบัแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  ดังนี้ 
    ๑.๑)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นางสาวนวชนก                
วิเทศวิทยานุศาสตร  คุณวุฒิ  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)  เนื่องจาก  ลาออกจากราชการ  เปลี่ยนเปน                 
นายธนเทพ  ศิริพัลลภ  คุณวุฒิ  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)   
    ๑.๒)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายประยุทธ                 
สายตอเนื่อง  คุณวุฒิ  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร) เนื่องจาก  ลาออกจากราชการ  เปลี่ยนเปน  นายประมวล  
นอยทรง  คุณวุฒิ ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
 



 ๕ 

 
    โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นายพงศธร  ปาลี  คุณวุฒิ  วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  เนื่องจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  เปลี่ยนเปน  นางสาวจิตติมา  ปญญาพิสิทธิ์  คุณวุฒิ  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันจันทท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   
   ๓)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)                  
ขออนุมัติ เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นางอภิรดี  เมืองเดช  คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)  
เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ  เปลี่ยนเปน  นางสาวภควรรณ  คงจันตรี  คุณวุฒิ  วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   มติท่ีประชุม  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  และอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  และใหเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาตอไป  
 
 ๔.๔ พิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ทัศนศิลป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไดปรับปรุงหลักสูตรโดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตามลําดับข้ันตอน  โดยไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๙ และไดจัดสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ แลว 
ซ่ึง สกอ. ไดแจงใหสาขาวิชาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศ มคอ.๑   
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) จึงขอปรับปรุงหลักสูตร เปน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (มคอ.๑) และเปนไปเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงจะตองปรับปรุงภายในปการศึกษา ๒๕๖๐ (ตามประกาศฯ มคอ.๑ ขอ ๓ )   
   ขณะนี้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไดดําเนินการปรับปรุงและเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และไดแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบรอยแลว 
 
 
 



 ๖ 

 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ปริญญานี้ตองมีในประกาศฯ พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัย วาดวยประกาศการ
ใหปริญญา เนื่องจากเปลี่ยนชื่อปริญญา  ครุย  และเข็มวิทยฐานะ     
   ๒)  ขอสังเกตการรับนักศึกษาไปแลวตองทําเรื่องโอนนักศึกษาท้ังหมดท่ีมีอยู               
มาหลักสูตรนี้  เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรเกายังไมปรากฏในหลักสูตรนี้ 
   ๓)  ควรจัดรายวิชาใหอยูในกลุมตาม  มคอ.๑ วิชาศิลปนิพนธ  และกลุมวิชา
ประสบการณวิชาชีพ   
   ๔)  ชื่อภาษาไทย – อังกฤษไมตรงกันและไมครอบคลุม 
   ๕)  หนา ๓๙  ควรตัดคําวา “เชิง” ออก 
   ๖) รายวิชา ๓๐๙  กราฟฟกและศิลปะสื่อผสม  และรายวิชา ๓๑๑  ภาพถาย
และสตูดิโอ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมตรงกัน 
   ๗)  หนา ๔๙ คําวา  “ทักษะพิสัย”  แกไขเปน  “ทักษพิสัย” 
   ๘)  หนา ๑๔ เปนตนไป  ตัวยอ  น(ท-ป-อ) ทบทวนการเขียนตัวยอ  “อ”               
ควรใช “ศ” (ศึกษาดวยตนเอง) 
   ๙)  ทบทวนการจัดรายวิชาเขากลุมตามเกณฑ มคอ.๑ 
   ๑๐ ) หนา ๕ ทบทวนการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร                    
ในประเด็นของคําวา  “เปนมืออาชีพ” ซ่ึงควรมีรายวิชาท่ีสะทอนคําแหลานั้น  รวมท้ังควรสะทอนความรูในฐาน
คุณธรรมจรยิธรรม  ความรับผิดชอบตอสังคม 
   ๑๑) ขอสังเกต หนา ๔๔ ทบทวนการระบุเกณฑการวัดผลประเมินผลในรายวิชา
ศิลปะนิพนธ  โดยทบทวนจากขอบังคับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 
   ๑๒) ระบุการคัดเลือกอาจารยพิเศษใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
   ๑๓) ขอสังเกตหนา ๗ การระบุปญหาแรกเขาของนักศึกษา  ควรเพ่ิมเติมการรับ
นักศึกษาท่ีมีความบกพรองเขาเรียนในสาขา  หรือปญหาดานพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
   ๑๔) ขอสังเกตงบประมาณหนา ๘ – ๙  รายรับต่ํากวารายจาย 
   ๑๕) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เชน  วิชาท่ีเก่ียวกับภาษา  วิชาใดท่ีไมได
เปดสอนไมตองใส 
   ๑๖) คํายอหนา ๑๖  โครงสรางรหัสวิชา  ใหใสคําเต็ม 
   ๑๗) ขอสังเกตหนา ๑๒ ปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ ถาดูตามรหัสโครงสรางวิชา               
ท่ีเรียนปท่ี ๓ ควรจะเปนเลข ๓ กิจกรรมสรางสรรคเปนเลข ๒  และปท่ี ๔ ควรจะเปนเลข ๔  
   ๑๘) หนา ๖๘ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  นักศึกษาเรียนหลักสูตร ๔ ป  ไมควร
มีการประเมินปท่ี ๕ ใหตัดออก 
   ๑๙) หลักสูตรเปนวิชาชีพหรือวิชาการ  ถาเนนวิชาการตองปรับปรัชญาและ
วัตถุประสงคใหสอดคลองกัน 
   ๒๐) หนา ๑๐๒  คําอธิบายรายวิชา  ศิลปะกับชุมชนและสิ่งแวดลอม  ควรเขียน
ในลักษณะการศึกษาศิลปะท่ีเปนอัตลักษณของชุมชน  และมี  keyword  เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
   ๒๑) คําอธิบายรายวิชา  การจัดการคายศิลปะ  ควรเขียนในลักษณะวางแผน  
ดําเนินการ  การพัฒนาโครงการจัดคายศิลปะ  ประเมินโครงการ 
 



 ๗ 

 
   ๒๒) หนา ๖๖ ขอ ๓.๑.๑ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  ควรปรับเปน
เกณฑใหม พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ๒๓) หนา ๖๕ ขอ ๒.๓.๗  ปรับปรุงการระบุจํานวนชั่วโมงการเปดหองเรียนให
นักศึกษา  ควรใชคําวาไมนอยกวา ๘ ชั่วโมงตอวัน 
   ๒๔) ทบทวนการแสดงการกระจายความรับผิดชอบใน  Curriculum Mapping  
มีบางขอไมไดจุดไว  ซ่ึงมีความจําเปนและสําคัญ  เชน วิชาการออกแบบตัวอักษรและสื่อสิ่งพิมพ  และวิชา
ความคิดสรางสรรคทางศิลปะ  เนื่องจากจะขัดแยงกับปรัชญาและคําอธิบาย 
   ๒๕) หนา ๖๑  เรื่องการทวนสอบ  ไมควร Copy ของหลักสูตรอ่ืนมา  ตองปรับ
ใหเปนหลักสูตรตัวเอง  ตองดูท่ีทักษะ  ชิ้นงานของนักศึกษา  ซ่ึงจะแตกตางจากของหลักสูตรอ่ืน 
   ๒๖) เปลี่ยนการเรียงลําดับอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรใหตรงกันในหนา ๓ และ หนา ๔๒ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและคุณวุฒิ 
   ๒๗) ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ ศ. โอภาวดี เข็มทอง ตามท่ีสําเนาให 
 

   มติท่ีประชุม  
   ๑) เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตาม มคอ.๑  และมอบผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ   
   ๒) มอบฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
   ๓) มอบใหฝายวิชาการทําแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติยุติการจัดการศึกษาในศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ๔ ศูนย
การศึกษา  จํานวน  ๓  หลักสูตร 
  ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดอนุมัติใหเปดดําเนินการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔  จํานวน ๔ ศูนย 
ดังนี้  
   ๑. ศูนยการศึกษาโรงเรียนวัดปาประดู จ.ระยอง จํานวน ๒ หลักสูตร คือ 

  ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
  ๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ๒. ศูนยการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ จ.ชลบุรี  

จํานวน ๑ หลักสูตร คือ 
  ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 

   ๓.  ศูนยการศึกษาสถาบันการพลศึกษาชลบุรี จ.ชลบุรี จํานวน ๒ หลักสูตร 
คือ 

  ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  ๒)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 



 ๘ 

 
   ๔.  ศูนยการศึกษาโรงเรียนวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี จํานวน ๑ หลักสูตร คือ 

  ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 

  ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖, วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และวันท่ี ๑ กันยายน 
๒๕๕๖  และไดแจงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
สรุปผลการตรวจประเมิน “ไมผาน” และมติท่ีประชุม สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗               
เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ใหยุติการรับนักศึกษาใหม  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติโดยยุติการรับ
นักศึกษาใหม และแจงตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๔๘/๒๔๙ เม่ือวันท่ี  
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗   
   บัดนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมดแลว  ตั้งแตภาคเรียนท่ี  ๓/๒๕๕๘  ปจจุบันไมมีนักศึกษาตกคาง  มหาวิทยาลัยจึงขอความ
เห็นชอบสภาวิชาการในการยุติการจัดการศึกษาในศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ๔ ศูนยการศึกษา จํานวน               
๓ หลักสูตร 
   ท่ีประชุมศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การจัดการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการพิจารณาและมีขอสังเกตดังนี้ 
   ๑)  ศูนยนอกสถานท่ีตั้งท้ัง ๔ ศูนย ผลการประเมินคุณภาพไมผาน  และ สกอ. 
และมีหนังสือแจงใหดําเนินการปดศูนยมาตั้งแตป ๒๕๕๗  จึงควรปดศูนย  
   ๒)  พิจารณาจากเกณฑการประเมินของ สมศ . ไมไดอยู ในระดับดีมาก                  
ท้ัง ๓ หลักสูตร 
   ๓)  หากจะเปดศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้งใหม  ตองรอผลการประเมินจาก
คณะซ่ึงตองไดผลการประเมินระดับดีมาก  อาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานวิชาการ  คุณภาพบัณฑิตตอง
อยูระดับดี  วิจัยสรางสรรคตองอยูระดับดี 
   มติท่ีประชุม  อนุมัติยุติการจัดการศึกษาในศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  ๔ 
ศูนยการศึกษา จํานวน  ๓  หลักสูตร  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป ดังนี้ 
   ๑. ศูนยการศึกษาโรงเรียนวัดปาประดู จ.ระยอง จํานวน ๒ หลักสูตร คือ 

  ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
  ๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ๒. ศูนยการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ จ.ชลบุรี  จํานวน 

๑ หลักสูตร คือ 
  ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

   ๓.  ศูนยการศึกษาสถาบันการพลศึกษาชลบุรี จ.ชลบุรี จํานวน ๒ หลักสูตร คือ 
  ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  ๒)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

   ๔.  ศูนยการศึกษาโรงเรียนวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี จํานวน ๑ หลักสูตร คือ 
  ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 
 



 ๙ 

   
 ๔.๖ แผนการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   ดวยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน 
๒๕๕๙  มีมติใหมหาวิทยาลัยรายงานหลักสูตรท่ีตองปรับปรุงตอสภามหาวิทยาลัยตนปท่ี ๔ ของแตละหลักสูตร  
ดังนั้นเพ่ือใหการปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตามรอบ  และเปนการเตรียมความพรอมใหกับหลักสูตรท่ีตอง
ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีจํานวนหลักสูตรท่ีตอง
ปรับปรุงในแตละป  ดังนี้  ป ๒๕๖๐  จํานวน  ๑๔  หลักสูตร  ป ๒๕๖๑  จํานวน  ๓๖  หลักสูตร  และ                
ป ๒๕๖๒  จํานวน  ๒  หลักสูตร  รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๕๓  หลักสูตร  หมายเหตุ  หลักสูตร ปร.ด. สหวิทยาการ
เพ่ือการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (เริ่มกระบวนการใหม  ตามหนังสือสงคืนของ สกอ. และหลักสูตร   
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙   
มีมติใหถอนหลักสูตรกลับไปดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑ มคอ.๑) 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ฝายวิชาการตองเรงดําเนินการปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (GE) 
โดยเร็ว  กอนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรป ๒๕๖๐ 
   ๒)  มหาวิทยาลัยควรเปนเจาภาพในการดําเนินการ จัดลําดับกอน-หลัง             
และกําหนดระยะเวลาใหแตละคณะวาจะปรับปรุงเม่ือใด  ชวยในการประสานงานตางๆ รวมกับคณบดี        
แตละคณะ  เพ่ือชวยในการบริหารจัดการไดตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
   ๓)  การทําหลักสูตรใหมตองสํารวจความตองการและความจําเปน  โดย
สวนกลางควรกําหนดขอคําถามบังคับ  เครื่องมือ  และใหหลักสูตรเติมขอคําถามเฉพาะทางของหลักสูตรนั้นๆ  
   ๔)  หากมองอนาคตเรื่องตําแหนงทางวิชาการ  ผลงานของอาจารย  ถาอาจารย
ประจําหลักสูตรหมดสัญญาแลวและไมเขาเกณฑ  จะมีวิธีแกปญหาอยางไร 
   ๕)  ฝายวิชาการตรวจสอบ มคอ.๑ ท่ีเปนปจจุบัน  หลักสูตรสภาวิชาชีพ  ปฏิทิน
การดําเนินงาน  คูมือพัฒนาหลักสูตร  แบบฟอรมหลักสูตรป ๒๕๕๘  และระยะเวลาดําเนินการ 
   ๖)  มหาวิทยาลัยควรทําขอมูลคูแขงเพ่ือนํามาพิจารณา 
   ๗)  ควรทําแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลจุดคุมทุน 
 ท่ีประชุมรับทราบและมอบฝายวิชาการเรงดําเนินการ  โดยนัดประชุม          
สภาวิชาการเพ่ือพิจารณารายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป วันศุกรท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
โดยฝายวิชาการเตรียมขอมูล เชน ขอมูลคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  ระยะเวลาการคงอยูของ
อาจารย  จุดคุมทุนของหลักสูตร  และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ แจงเรื่องแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐  วันเสารท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนง      
ผูชวยศาสตราจารย  ดังนี้ 
 
 



 ๑๐ 

 
   ๑. มติท่ีประชุม  อนุมัติให  อาจารยพิสิษฐ  สุนทราวิฑูร  ดํารงตําแหนง            
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ตั้งแตวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   ๒. มติท่ีประชุม  อนุมัติให  อาจารยวิชาญ  ตอรบรัมย  ดํารงตําแหนง               
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ตั้งแตวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
   และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
มติท่ีประชุม  อนุมัติให  อาจารยคณสถิต  มังกรแกว  ดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา                
รัฐประศาสนศาสตร  ตั้งแตวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  อธิการบดีแจงวา ขณะนี้มีอาจารยท่ีเขากระบวนการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ  จํานวน ๔๕ คน  และยังไมเขากระบวนการอีกประมาณ ๘๐ คน 
   ๒)  ปญหาท่ีพบคือ  อาจารยบางทานเสียเวลาในแกไขเอกสารประกอบการสอน
หลายครั้งมาก  ซ่ึงแนวปฏิบัติคือ  เอกสารประกอบการสอนไมควรจะมอบใหกรรมการ ๑ คนเปนผูอาน  
กรรมการทุกคนจะตองอานและมีการประเมิน  และพิจารณาจากเสียงขางมากเปนหลัก 
   ๓)  เอกสารประกอบการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวไปมีความหนามาก  
ซ่ึงบางแหงมีการใหรางวัลตามจํานวนหนา  โดยท่ัวไปควรสรุปเนื้อหาไมเกิน ๑๐๐ หนา 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  วันศุกรท่ี  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
  -   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ประชุมรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  
     โดยเตรียมขอมูล  เชน ขอมูลคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  
ระยะเวลาการคงอยูของอาจารย  จุดคุมทุนของหลักสูตร  และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
  -   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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