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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 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. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๕.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๐. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี   เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ  
    ๒. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๒. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ ประธานท่ีประชุม แจงผลการอนุมัติปริญญา
กิตติมศักดิ์ จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน  ๓  ราย ดังนี้  
   ๑.  พระครูปลัดสุวัฑฒพรหมจริยคุณ (ไพรัตน) ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน   
   ๒.  นายบุญทอง  เตียรประเสริฐ  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา   
   ๓.  นายมานะ  พจชมานะวงศ  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรม 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยมีขอ
แกไขดังนี้   
      หนา ๒  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง ใหเพ่ิมเติมวาระท่ีมีการอภิปรายเรื่องการขอปรับ
แผนการรับนักศึกษาคณะครุศาสตรของรองศาสตราจารย ดร. ชวงโชติ  พันธุเวช  วาตอไปในอนาคตนักศึกษา
คณะครุศาสตรจะลดลง  สําหรับการพัฒนาครูประจําการทางรัฐบาลจะไมใหขยายกรอบเพ่ิมข้ึน  และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีหขอมูลเพ่ิมเติมวา  สําหรับสาขาวิทยาศาสตรท่ัวไปนั้นหากนักศึกษามากกวา ๓๐ คน  
ตองหารือกับสาขาท่ีเก่ียวของดวยเนื่องจากมีผลกระทบตอหองปฏิบัติการ  เปนตน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  
 

 ๓.๑ คณะครุศาสตรขอปรับแผนการรับนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตรประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ หองประชุมเจาเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร ท่ีประชุมพิจารณาวาระ ๕.๕ เรื่อง คณะครุศาสตรขอปรับ
แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ มติท่ีประชุม มอบคณะครุศาสตร                
นําเรื่องการขอปรับปรุงแผนตามท่ีเสนอตอคุรุสภาเขามาพิจารณาในครั้งตอไป  ซ่ึงขณะนี้ฝายเลขานุการประสาน 
ไปยังคณะครุศาสตรซ่ึงอยูระหวางนําเรื่องดังกลาวหารือตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๓.๒ ขออนุมัติหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําปฏิทินวิชาการสําหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ หองประชุมเจาเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร ท่ีประชุมพิจารณาวาระ ๕.๖ เรื่อง การขออนุมัติหลักการให
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มติท่ีประชุม มอบคณะครุศาสตร 
ประสานกับฝายวิชาการในการจัดทําเปนปฏิทินกลางของมหาวิทยาลัยฉบับเดียว  หากดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลวใหนํามาเสนอตอสภาวิชาการในการประชุมครั้งตอไป  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปฏิทินและเสนอ 
ลงนาม 



 ๓ 

   จากมติท่ีประชุมดังกลาว 
   นายอุดม  คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดชี้แจงใหขอมูลตอ           
ท่ีประชุมวา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดไปศึกษาขอมูลแลวมีประเด็นปญหา ดังนี้ 
   ๑) ปฏิทินการเปดเรียนของมหาวิทยาลัยในแตละภาคเรียนไมตรงกับโรงเรียนมัธยม  
เชน  ในภาคเรียนท่ี ๑  มหาวิทยาลัยเปดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  ปดภาคเรียนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียน
มัธยมเปดเรียนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จึงทําใหปฏิทินวิชาการมีความเหลื่อมล้ํากัน           
ในแตละภาคเรียน 
   ๒) การกําหนดการลงทะเบียนและชําระเงินจะไมสามารถแยกการลงทะเบียนและ
การชําระเงินของนักศึกษาได เนื่องจากโปรแกรมการลงทะเบียนเปนระบบเดียวท้ังหมด ดังนั้นการเปดลงทะเบียน
ชําระเงินตองทําพรอมๆ กันท้ังหมด 
   กรณีท่ีมติสภาวิชาการใหทางฝายวิชาการทําปฏิทินรวมกันกับคณะครุศาสตรนั้นคง
ดําเนินการไมได   จากเหตุผลดังกลาวขางตนตองแยกปฏิทินของนักศึกษาชั้นป  ๕ ของนักศึกษาคณะ                 
ครุศาสตร  โดยใหเสนอมาพรอมกับปฏิทินกลางของมหาวิทยาลัยท่ีจะเสนอพิจารณาลงนาม  โดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจะตรวจสอบวัน กําหนดการตางๆ การชําระเงิน และความถูกตองท้ังหมดกอน เพ่ือให
สอดคลองกับปฏิทินมหาวิทยาลัย   
   ผูชวยศาสตราจารย ดร. อํานวย ปาอาย เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา คือ           
(๑) มหาวิทยาลัยอ่ืนจะออกปฏิทินวิชาการครั้งเดียวซ่ึงใชตลอดท้ังป ๓ ภาคการศึกษา (๒) มหาวิทยาลัย                   
มีนโยบายจะปรับระบบการจายกอนสําหรับนักศึกษาใหม ป ๒๕๕๘  สวนระบบแบงจายสําหรับนักศึกษาเกายังมี
อยูหรือไม 
   นายอุดม  คุมภัย  ใหขอมูลวาขอบังคับป ๒๕๕๘ ไมไดระบุถึงเรื่องระบบการ           
แบงจายเงินลงทะเบียน  เนื่องจากการแบงจายคาลงทะเบียนออกเปนประกาศซ่ึงยังไมยกเลิกจึงตองใชอยู                
สวนเรื่องการชําระเงินกอนตามขอบังคับใหมนั้นนักศึกษาตองลงทะเบียนจองรายวิชาลวงหนากอน ๑ เดือน               
การนําขอบังคับใหมมาใชกับนักศึกษาเกาอาจจะมีปญหาบางในบางประการ  ซ่ึงฝายวิชาการอาจจะขอยกเวน
ขอบังคับในบางขอจากสภาวิชาการ  
   สํ าหรั บ เ รื่ อ ง ทุน  กยศ .  ใน เทอมแรกนั ก ศึกษาต องสํ า รองจ าย ไปก อน                     
สวนนักศึกษาท่ีกูตอเนื่องนั้นไมมีปญหาในการจายคาเทอม 
  มติท่ีประชุม  ใหแยกปฏิทินวิชาการเฉพาะของนักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นป ๕              
โดยใหเสนอมาพรอมกับปฏิทินของมหาวิทยาลัยท่ีจะเสนอลงนาม  โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                
จะตรวจสอบวัน กําหนดการตางๆ การชําระเงิน และความถูกตองกอนเพ่ือใหสอดคลองกับปฏิทินกลางของ
มหาวิทยาลัย 
 
 ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ หองประชุมเจาเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร ท่ีประชุมมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการรายงานผล           
การดําเนินการตามมติสภาวิชาการทุกครั้งท่ีมีการประชุม  โดยใหนํามาเสนอตอสภาวิชาการในการประชุม                
ครั้งตอไป  ซ่ึงฝายวิชาการขอรายงานผลการดําเนินการตามมติสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  และครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

  ท่ีประชุมรับทราบ และใหปรับหัวขอตารางใหมเปน  วาระท่ี  เรื่อง  มติท่ีประชุม  
ผูรับผิดชอบ  ผลการดําเนินงาน 
 



 ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ แจงผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพ่ือเขาสูฐานขอมูล TCI 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดสงรูปเลม วารสารราชนครินทร ไปให
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (ศูนย TCI) เพ่ือดําเนินการพิจารณานําวารสารเขาสูฐานขอมูล TCI นั้น บัดนี้ศูนย 
TCI ไดทําการประเมินคุณภาพวารสารเสร็จเรียบรอยแลว และแจงใหทราบวาวารสารราชนครินทรไดรับการ
คัดเลือกเขาสูฐานขอมูล TCI และไดถูกจัดคุณภาพใหเปนวารสาร กลุมท่ี ๒ : วารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพของ 
TCI (จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) และอยูในฐานขอมูล TCI 
  ซ่ึงฝายวิชาการจะสนับสนุนใหคณะตางๆ ทําวารสารของแตละคณะแตปญหาคือ
คาใชจายในการดําเนินการสูง  แตหนวยงานท่ีควรจะดําเนินการมากท่ีสุดคือบัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัย เพ่ือ
บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยในมหาวิทยาลัย 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ พิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๒) 

 งานทะเบียนและประมวลผล สํ านั กส ง เสริมวิ ชาการและงานทะเบียน                       
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗               
(ครั้งท่ี ๒) ไดตรวจสอบผลการศึกษาเรียบรอยแลว และคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
เปนท่ีเรียบรอยแลว  จํานวน ๘๔๙ คน  แบงเปนระดับปริญญาตรี ๘๒๕ คน  และระดับปริญญาโท ๒๔ คน ดังนี้ 

 สาขาวิชาการศึกษา 
-  ปริญญาตรี   จํานวน   ๓๙ คน 
-  ปริญญาโท   จํานวน   ๑๐ คน 
-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน     ๑ คน 

 สาขาวิชาศิลปศาสตร 
-  ปริญญาตรี   จํานวน   ๙๗ คน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
-  ปริญญาตรี   จํานวน  ๑๒๒ คน 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
-  ปริญญาตรี   จํานวน  ๑๕๓ คน 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
-  ปริญญาตรี   จํานวน   ๙๐  คน 
-  ปริญญาโท   จํานวน      ๑ คน 
สาขาวิชาการบัญชี 
- ปริญญาตรี    จํานวน    ๖๗ คน 

 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 -   ปริญญาตรี   จํานวน    ๓๓ คน 
 



 ๕ 

 
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

-  ปริญญาตรี   จํานวน   ๑๙๒ คน 
-  ปริญญาโท   จํานวน     ๑๓ คน 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร 
-  ปริญญาตรี   จํานวน     ๓๑ คน 

 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  ในระดับบัณฑิตศึกษาบทคัดยอภาษาอังกฤษยังไมคอยถูกตอง 
 ๒)  ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา  มีอาจารยท่ีปรึกษาบางทานเปนท่ีปรึกษาหลัก            

ใหนักศึกษาเกินกวา ๕ คน ดังนั้นจึงเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทบทวนตัวแปรการประกันคุณภาพตามเกณฑ สกอ. 
ในเรื่องสัดสวนการคุมวิทยานิพนธ อาจารย ๑ คน คุมนักศึกษาไดไมเกิน ๕ คน ถาอาจารยจะตองคุมนักศึกษา  
๑๐ คน  ตองผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยจึงจะดําเนินการได  โดยใหศึกษาเรื่องเกณฑใหชัดเจน                
ในเรื่องอาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวม   

 ๓)  บัณฑิตวิทยาลัยควรทําคูมือการเตรียมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ขอแนะนําตางๆ  เชน  แนวทางในการตั้งชื่อเรื่องวิทยานิพนธ  การเขียนบทความ  กําหนดจํานวนคําในการเขียน
บทคัดยอ  บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา  การสอบเคาโครงการวิทยานิพนธ  หรือทําเปนคูมือวิทยานิพนธ  โดย
กําหนดเปนรูปแบบเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรโดยละเอียดเพ่ือความเขาใจ และ
ตองแจกใหบัณฑิตและอาจารยท่ีปรึกษาทุกคน 

 ๔)  ควรมีกระบวนการในการดําเนินการใหชัดเจน  และหาผู เชี่ยวชาญทาง
ภาษาอังกฤษมาตรวจสอบความถูกตอง 

 ๕) บัณฑิตวิทยาลัยควรวางระเบียบกฎเกณฑตางๆ ใหครบ 
 ๖)  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร ทองใบ ยกตัวอยางข้ันตอนพิจารณาหัวขอของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยเริ่มจากอาจารยท่ีปรึกษาเสนอใหคณะกรรมการแตละหลักสูตรพิจารณา  
บทคัดยอใหกรรมการหลักสูตรกลั่นกรอง  ผานไปยังคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการบัณฑิต                   
สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  โดยแตงตั้งกรรมการสําหรับตรวจบทคัดยอไทยและภาษาอังกฤษ             
เพ่ือกลั่นกรองบทคัดยอโดยใหคาตอบแทน  ซ่ึงมีวาระครั้งละ ๑ ป  แตตองคัดเลือกอาจารยท่ีจบการศึกษาจาก
ตางประเทศ  และมีตําแหนงทางวิชาการ โดยเลือกจากอาจารยในหลักสูตร เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ๗) ใหนําบทคัดยอกลับไปท่ีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทบทวนใหม  และตรวจสอบชื่อ
เรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษซ่ึงไมตรงกัน  ตลอดจนใหตรวจสอบคําสําคัญใหม   

 ๘)  ตัวอยางการแกไข  ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาท่ีเปนภาษาอังกฤษพิมพผิด  บทคัดยอ
ภาษาอังกฤษยังไมถูกตอง  บทคัดยอภาษาไทยไมสอดคลองกับภาษาอังกฤษ  การขยายคําในประโยคใสผิดท่ี              

 ๙) ขอสังเกตในการแกไขบทคัดยอควรจะแกไขใหเสร็จตั้งแตกอนสงบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๐) ขอสังเกตจากคณบดีท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ขอมูลของบทคัดยอ           

ท่ีสงมาบางคนไดมีการปรับแกไขแลวแตนักศึกษายังสงบทความมาเหมือนเดิม  ใหกลับไปทบทวนกับนักศึกษาใหม 
 ๑๑) อธิการบดีเสนอใหแตละหลักสูตรควรมีกรรมการกลั่นกรอง  และควรมี

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษ  หลังจากนั้นใหสงไปท่ีอาจารยท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะทางดูอีกครั้ง   
 
 



 ๖ 

 
 ๑๒) ขอสังเกตเปอรเซ็นตเกียรตินิยมคอนขางสูง  ดังนั้นการตัดเกรด  การวัด

ประเมินผล  ควรมีมาตรการควบคุมการใหเกียรตินิยมในเชิงนโยบาย  โดยคณะกรรมการประจําคณะตอง
ตรวจสอบกอนจึงสงใหงานทะเบียนดําเนินการ 

 ๑๓) เพ่ือประโยชนของนักศึกษาท่ีตองการใชเอกสารไปสมัครงานหรือไปศึกษาตอ  
เม่ือสภาวิชาการอนุมัติสําเร็จการศึกษาแลวควรจะแจกเอกสารใหกับนักศึกษาไดทันทีโดยไมตองรอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  หากติดขัดในเรื่องขอบังคับก็อาจมีการแกไขขอบังคับเพ่ือเปนประโยชนตอนักศึกษา 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๒๕ คน  สวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 
จํานวน  ๒๔ คน ท่ีประชุมมอบบัณฑิตวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับแกไขกอน  จึงจะ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป  และมอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  ออกหนังสือ
เชิญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมาเขารวมประชุมดวยทุกครั้งท่ีมีการพิจารณา 
 
 ๕.๒ พิจารณารายละเอียด (มคอ.๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา            
วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ตามท่ีสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและ
นําเสนอตอคณะกรรมการชุดตางๆ ตามกระบวนการข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซ่ึงขณะนี้ทางสาขาวิชาไดดําเนินการ
แกไขรายละเอียดหลักสูตรดังกลาวตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  ขอเสนอแนะ  สกอ. จะตรวจสอบประวัติของอาจารยประจําหลักสูตร  คุณวุฒ ิ 
ผลงานท่ีแสดงใหเห็นวาสามารถชวยเหลือและดูแลนักศึกษาได  ถึงข้ันตีพิมพวารสาร   
 ๒)  แบบฟอรมการพิมพบรรณานุกรมไมเหมือนกัน  ตองการใหเปนรูปแบบ
เดียวกัน 
 ๓)  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ขอ ๓.๑.๔, ๓.๑.๕, ๓.๑.๖  และ
๓.๑.๗  เม่ือนักศึกษาท่ีสอบผานมาขอสําเร็จการศึกษา  ถายังไมมีเอกสารรับรองวาสอบผานการยอมรับมาแลว            
จะไมมีการพิจารณาให 
 ๔)  ขอสังเกตขอมูลพ้ืนฐานท่ีนํามาเสนอเปนขอมูลระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
ใหแสดงถึงความตองการเรียนปริญญาเอกท่ีแสดงเปนตัวเลข  และเสนอใหทําความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ  โดยเอาอาจารยราชภัฏมาเรียนดวย     
 ๕)  คําอธิบายรายวิชาท่ีเรียนยังไมสะทอนเรื่องใหมๆ ควรทําวิจัยการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก  ควรมีความชัดเจนในการพัฒนาการศึกษา  ซ่ึงหลักสูตรยังไมมีนวัตกรรมและการสรางสรรค           
สิ่งใหมๆ  
 ๖)  ตองพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรใหมากๆ แลวจะเกิด
ประโยชนอยางมาก 
 
 
 



 ๗ 

 
 ๗)  คําอธิบายรายวิชาเขียนเกินยาวไป  ควรเขียนเปนกรอบความคิด  คือเรียน
รายวิชานี้จะไดอะไรเกิดข้ึน  และไมควรใชคําวาโครงการเพราะอยูใน มคอ.๓  
 ๘)  ขอสังเกต จํานวนหนวยกิตแตละวิชาในเอกสารหนา ๑๗ แตละวิชาท่ีอยูในแผน 
ข  วิชาเอกบังคับหนวยกิต เรียน ๖ หนวยกิต  ซ่ึงเห็นวานอยเกินไปหนวยกิตไมเหมาะสม  วิชาเลือกใหเรียนมาก
เกินไป  ถาวิชาใดสําคัญท่ีตองเรียนก็ควรเพ่ิมจํานวนหนวยกิต  และควรปรับวิชาสัมมนาเปน ๓ หนวยกิต 
 ๙)  ควรทบทวนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษาท่ีเปนภาษาอังกฤษ 
 ๑๐)  หนา ๑๖ ดุษฎีนิพนธ  ๔๘  หนวยกิต  แตพอจัดลงในแผนการเรียนเปน                
๕๐ หนวยกิต  ซ่ึงเม่ือรวมแลวไมตรงกัน   
 ๑๑)  หนา ๑๗ ชื่อวิชาไมตรงกับคําอธิบายรายวิชา 
 ๑๒)  หนา ๑๘ การรวมหนวยกิตไมถูกตอง 
 ๑๓)  การพิมพขอมูลผูสอนควรปรับใหเปนรูปแบบเดียวกัน  ตําแหนงของอาจารย
บางทานควรแกไขใหเปนปจจุบนั 
 ๑๔)  ขอสังเกต  หนา ๗๖ คําอธิบายรายวิชาหนวยกิตควรเปน ๒-๒-๕  หรือไม 
 ๑๕)  หนา ๗๔ ควรแปลใหตรงกัน  
 ๑๖)  หนา ๓ แกไขคุณวุฒิของ ดร.นิพนธ ปริญญาวุฒิชัย และปท่ีสําเร็จการศึกษา
ของอาจารย ดร. อัมรา เขียวรักษา  ไมตรงกัน  
 ๑๗)  คําอธิบายรายวิชา  หนา ๗๖  บางวิชาไมมีชื่อเปนภาษาอังกฤษ 
 ๑๘)  ภาคผนวก หนา ๘๐  ควรใสเอกสารใหครบ 
 ๑๙)  ภาคผนวกสุดทาย เปนเอกสารรับรองคุณวุฒิของปริญญาโทซ่ึงไมเก่ียวกับ
ปริญญาเอกใหตัดออก 
 ๒๐)  หนา ๘  ยอหนาท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรมีการอางอิงดวย 
 ๒๑)  หนา ๙  ขอ ๑.๓.๒ แกไขจาก “ในวิจัย” เปน “ในการวิจัย” 
 ๒๒)  หนา ๑๒ ขอบังคับป ๕๐ เลิกใชไปแลว  ควรตัดออก 
 ๒๓)  หนา ๑๓  คาใชจายตลอดหลักสูตรจุดคุมทุนจะอยูท่ีก่ีคน 
 ๒๔)  เสนอแนะใหมองตลาดของอาเซียนดวย ซ่ึงนักศึกษาจากตางประเทศ
คาใชจายตองตางจากนักศึกษาไทย 
 ๒๕)  หนา ๑๖ และหนา ๑๗ ชื่อวิชาดุษฎีนิพนธ  สัมมนาทางวิทยาศาสตร ๑ และ
สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา ๒ ใหตรวจสอบภาษาอังกฤษใหถูกตอง   
 ๒๖)  หนา ๒๒ ถามีชื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตรแลวไมตองนํามาใสในอาจารย
ประจาํอีก 
 ๒๗)  หนา ๓๔  ขอ ๓.๒.๕ กับตารางกระจายความรับผิดชอบไมตรงกัน 
 ๒๘)  การเขียนบรรณานุกรมควรเขียนใหถูกตอง  และเนนงานวิจัยยอนหลัง ๕ ป 
 ๒๙)  ใหใสรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติในคําอธิบายเพ่ิมเติม 
 มติท่ีประชุม  มอบผูพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)  นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการไปปรับแกไข 
แลวนํากลับมาพิจารณาในคราวประชุมครั้งตอไป 
 
 



 ๘ 

 
 ๕.๓ พิจารณาการขออนุญาตเปดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต              
ภาคพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ตามท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร ข้ึน  ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดอนุมัติหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๗ และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ แลว
นั้น  ซ่ึงสาขาวิชาไดทําการเปดรับนักศึกษาภาคปกติประจําปการศึกษาแรกคือ ๑/๒๕๕๘ เปนตนไป ซ่ึงการ              
ขออนุญาตครั้งนี้ไดยึดตามขอบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๗  ดังนั้นสาขาวิชาจึงมี
ความประสงคขออนุญาตเปดทําการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ขอสังเกต  หากเปนเชิงการบริหารหลักสูตรจะตองดําเนินการเรื่องขอจัดการ
เรียนการสอน  สวนการขออนุมัติหลักสูตรตองผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ 
   ๒)  เรื่องการคํานวณจุดคุมทุน  ถากรณีท่ีระเบียบปจจุบันเก็บเทาไหร  ตองยึดฐาน
นั้นในการคํานวณ  ยกเวนหลักสูตรท่ีมีประกาศตางหากท่ีใชคาธรรมเนียมตางจากหลักสูตรอ่ืนมีระเบียบขอบังคับ
เฉพาะ 
   ๓)  ขอสังเกต  จะตองใชอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ิมอีกชุดหรือไม  ใหศึกษาเกณฑ
ใหชัดเจน 
   ๔)  หลักสูตรนี้แตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนอยางไร 
   ๕) ขอเสนอแนะ ตามนโยบายของรัฐมนตรีและหนวยงานระดับสูงตองการให
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําหลักสูตรรัฐศาสตร  หรือรัฐประศาสนศาสตร  เพ่ือตอบโจทยในการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของนักการเมืองทองถ่ิน  เชน  เรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น  การแกไขปญหาตางๆ ระดับทองถ่ิน  
   ๖)  ขอสังเกตการวิเคราะหจุดคุมทุน  ไมมีตัวเลขแสดงใหเห็นวาก่ีคนจึงจะคุมทุน   
   ๗)  ควรใชตัวเลขท่ีใชเก็บคาลงทะเบียนจริงในการคํานวณ 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุญาตเปดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย                     
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 

 ๕.๔ พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘) จํานวน ๔ หลักสูตร ในประเด็นการเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเพ่ิมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๔ หลักสูตร ไดแก ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกสประยุกต  ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี ๔)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ  ท้ังนี้ไดผานการพิจารณา
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีขอเสนอแนะในภาพรวม
ท้ัง ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
 



 ๙ 

 
   (๑)  ควรจัดทําคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนในการประชาสัมพันธใหเพ่ือนบานเขามาศึกษา 
   (๒)  ควรพิจารณาการใชชื่อ รหัส และรายวิชาการศึกษาท่ัวไปใหสอดคลองกับการ
แกไขเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ณ ปจจุบัน  รวมท้ังขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรเขียนใหชัดเจน 
   ๒)  หนา ๔๗ หากอาจารยเขียนเอกสารประกอบการสอนจะลําบาก  ผูทรงคุณวุฒิ                        
จะประเมินยาก 
   ๓)  ขอสังเกตในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปนวิชาภาษาตางประเทศ  จะเห็นวา
สาขาวิชาเคมีใสไวมาก  สวนสาขาวิชาฟสิกสประยุกต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  และสาขาวิชาการอาหารและ
ธุรกิจบริการ  รายวิชาภาษาตางประเทศมีนอย  ควรเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ือรองรับภาษาอาเซียน 
   ๔)  เม่ือหลักสูตรครบรอบในการปรับปรุงแลว  มีวิธีการประเมินหลักสูตรอยางไร 
   ๕)  ขอเสนอแนะ ในปจจุบันการผลิตครูนอยลงมหาวิทยาลัยราชภัฏควรผลิตครู
อาชีวศึกษา  เชน สาขาการโรงแรม  การทองเท่ียว บริหารธุรกิจ บัญชี  เปนตน  โดยทําความรวมมือกับคณะ           
ครุศาสตรเพ่ือผลิตครูสาขาดังกลาวซ่ึงอนาคตจะเปนท่ีตองการของตลาดเปนอยางมาก 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๔ หลักสูตร  ไดแก ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต              
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี   
๔)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการในประเด็นการเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ รายวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเพ่ิมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปคือ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

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