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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี      ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ     กรรมการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร   เอ่ียมพญา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ  
 ๗. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     ติดราชการ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ติดราชการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการ   ไปราชการ    
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
   ๑.๑   เลขานุการสภาวิชาการ  แจงเหตุเลื่อนเวลาการประชุมสภาวิชาการวันพฤหัสบดี
ท่ี ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๕๙  จากเวลา ๑๓.๐๐ น.  มาเปนเวลา ๐๙.๓๐ น.  เนื่องจากชวงบายติดภารกิจสําคัญ  
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 



 ๒ 

 
   ๑.๒   เลขานุการสภาวิชาการ  แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๓๘ หลักสูตร ซ่ึงไดดําเนินการสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียบรอยแลว  คงเหลือหลักสูตรจํานวน  ๒ หลักสูตร  ท่ียังไมไดรับการอนุมัติ คือ  ๑) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ไมเปนไปตามเกณฑ  มคอ. ๑ สภามหาวิทยาลัยจึงใหสาขาวิชาดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ มคอ. 
๑ กอน  ๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทยศึกษา  เนื่องจากตรวจสอบอาจารยประจํา
หลักสูตรแลวพบวาอาจารยประจําหลักสูตรซํ้าซอนกันกับสาขาวิชาอ่ืน  สวนอาจารยประจําหลักสูตรอีกทาน
ตองมีคุณวุฒิท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา  ซ่ึงหลักสูตรจะตองเริ่มดําเนินการใหมโดยใชเกณฑ ๒๕๕๘  
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๗/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยมีขอแกไขดังนี้  หนา ๖ วาระท่ี ๖.๑               
ใหตรวจสอบชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  ใหตรงกับ มคอ. ๑  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  วันอังคารท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙  
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑)  แจงการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   ๒)  แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร  (ประชุมเม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙) 
   ๓)  แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางค
ศิลปไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  (ประชุมเม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙) 
   ๔)  แจงผลการพิจารณา มคอ .๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา                  
วิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  (ประชุมเม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙) 
   ๕) แจงผลการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตออาจารยสาขาวิชา
ภาษาไทยป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และหนวยงานบริหารงานบุคคล 
   ๖) แจงการขอปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
  ท่ีประชุมรับทราบ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ โครงการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จะจัดโครงการประชุมคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอรท  จังหวัดระยอง  จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภา
วิชาการทุกทานเขารวมโครงการดังกลาว 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๒ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาค
ฤดูรอน  ปการศึกษา ๒๕๕๘  ไดดําเนินการตามขอบังคับและตามเกณฑ สกอ. กําหนดใหเรียนจํานวน                
๙ หนวยกิต  จัดทําปฏิทินการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ๒ กลุมคือ ผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาใหลงทะเบียน             
เรียนได ๑๕ หนวยกิต และผู ท่ีไมสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาเขาใหมใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙               
หนวยกิต  สวนการประกาศคาธรรมเนียมอยูระหวางลงนาม  โดยมีการปรับลดคาธรรมเนียม เนื่องจากเรียน              
๙ หนวยกิต 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๒) 
    งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘               
(ครั้งท่ี ๒) เปนระดับปริญญาตรี รวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๘๓ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการ
ประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙  ดังนี้ 
    สาขาวิชาการศึกษา 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๔ คน 
 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๗๑ คน 
 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน  ๔๙ คน 
 

    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาตรี จํานวน  ๑๐๖ คน 
 



 ๔ 

 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๗๒ คน 
 

    สาขาวิชาการบัญชี 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๑๘ คน 
 

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน ๑๖๓ คน 
 

         รวมท้ังส้ินจํานวน   ๔๘๓  คน 
 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอแนะวา  นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุนไปศึกษาตางประเทศเปนเวลา ๑ ป จึงทําใหระยะเวลาเรียนเกิน ๔ ป แตเกรดเฉลี่ยเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด จึงเสนอท่ีประชุมไดพิจารณาใหเกียรตินิยม 

๒) ท่ีประชุมใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาขอยกเวนเปนรายกรณีไป  
โดยใหคณะสงหลักฐานการไปศึกษาตางประเทศเพ่ิมเติม 

๓) มอบรองอธิการบดีวิชาการและคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

  มติท่ีประชุม 
  ๑)  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๔๘๓ คน 
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 

 
 ๕.๒ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
  ๕.๒.๑   คณะครุศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือ                
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดแก   
        ๑)  นายสุภิรัตน    ศรีพุทธางกูร สาขาวิชาสังคมศึกษา  
        ๒)  นายคงศักดิ์     เจริญรักษ สาขาวิชาพลศึกษาและ 
        วิทยาศาสตรการกีฬา  
                 รวมจํานวน   ๒ คน 
 

 
 
 
 
 



 ๕ 

 
  ๕.๒.๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุม
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดแก 
   ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘   
        ๑)  นายตอศักดิ์    ภมรกุล  สาขาวิชานิติศาสตร 
        ๒)  นายอําพล บุญประภากร สาขาวิชานิติศาสตร  
   ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 
   ๑)  นางสาววราภรณ จิรวาณิช สาขาวิชาภาษาไทย 
   ๒)  นางธนิสา อ่ิมประคองศิลป สาขาวิชาภาษาไทย 
   ๓)  นางสาววินิตา หอมเสมอ สาขาวิชาภาษาไทย 
   ๔)  นางสาวสิรี กิจวิวัฒนกุล สาขาวิชาภาษาไทย  
                 รวมจํานวน   ๖ คน 
 

  ๕.๒.๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี               
๒/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดแก   
        ๑)  นายสุขัณ  กุลละวณิชย     สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
              (เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 
        ๒)  นายอุดม เพ่ิมศักดิ์มีทรัพย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   (คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)  
                 รวมจํานวน   ๒ คน 
 

  ๕.๒.๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดแก   
        ๑)  นางอรพรรณ สรอยประเสริฐ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
                 รวมจํานวน   ๑ คน 
     

         รวมท้ังส้ินจํานวน       ๑๑   คน 
 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  สาขาวิชานิติศาสตรใหดําเนินการตามแบบฟอรมตามท่ีกําหนด   
  ๒)  อาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรายท่ีมีคุณวุฒิระดับ            
ป.บัณฑิต  ใหแนบเอกสารขอมูลความเชี่ยวชาญ และประสบการณเพ่ิมเติม  และสงตรวจสอบอีกครั้ง                 
หากเปนไปตามเกณฑจึงเสนอเพ่ือพิจารณาลงนาม 
  ๓ )   ควรรวบรวมบัญชีรายชื่ออาจารย พิ เศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครนิทร   
  ๔)  กําหนดหลักการวา  หากเปนอาจารยพิเศษคนเดิมและสอนวิชาเดิมท่ีเคยขอ
อนุมัติแลวไมตองนํามาพิจารณาความเหมาะสม  แตหากเปนอาจารยพิเศษคนเดิมแตสอนวิชาใหมใหนําเขามา
พิจารณาความเหมาะสม คุณวุฒิ เพ่ืออนุมัติเปนอาจารยพิเศษ 



 ๖ 

 
  ๕)  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม ของ สกอ. อาจารยพิเศษตองสอนวิชานั้น
ไมเกินรอยละ ๕๐  และมีอาจารยประจําสอนรวมดวย  ตองมีชื่อในตารางสอน ๒ คน 
  ๖)  ฝายวิชาการควรออกแบบฟอรมใหทุกคณะใชเปนแบบฟอรมเดียวกัน 
  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษดังนี้ 
   -   อาจารยพิเศษคณะครุศาสตรประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)  
จํานวน  ๒  คน 
   -   อาจารย พิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ภาคเรียนท่ี                  
๓/๒๕๕๘ สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน ๒ คน และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  สาขาวิชาภาษาไทย  จํานวน  ๔  คน   
   -   อาจารยพิเศษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม)  จํานวน  ๒  คน   
   -   อาจารยพิเศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) จํานวน ๑ คน  
  ๒) มอบคณะจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษและเสนอตออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาลงนาม   
  ๓) ทุกคณะใชแบบฟอรมการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษตามท่ีสํานักสงเสริมฯ
แจงไป   
  ๔) ใหทุกคณะท่ีเสนอการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษแนบประวัติพอสังเขปมา
ประกอบการพิจารณาดวย 
 
 ๕.๓  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เรื่อง การสรรหา
คณะกรรมการสภาวิชาการ  
   ดวยสภาวิชาการจะครบวาระในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ฝาย
เลขานุการจึงไดดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การสรรหากรรมการสภา
วิชาการ  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยสภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๗  

  มติท่ีประชุม  
  ๑)  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การสรรหา

คณะกรรมการสภาวิชาการ  
  ๒) มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการเสนอประกาศ                

ตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม  และแจงไปยังคณะเพ่ือดําเนินการตามประกาศตอไป 
 
 ๕.๔  หารือการเทียบโอนรายวิชากรณีนักศึกษายายคณะและสาขาวิชา  
  ดวยนางสาวศรุดา ใจหาญ รหัส ๕๓๐๐๓๔๙๘๐๙๒ และนางสาวชมพู               
แมนผดุง รหัส ๕๓๐๐๓๔๙๘๑๐๙ นักศึกษาภาคปกติ เดิมเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ  ตอมาไดขอยายคณะและสาขาในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๔  มาเปนคณะครุศาสตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา  และนักศึกษาประสงคจะขอโอนผลการเรียนในรายวิชา ๓๖๐๒๑๐๓  วิชาระบบปฏิบัติการ 
และ ๓๖๐๒๑๐๒ วิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  ซ่ึงเปนวิชาเอกของคอมพิวเตอรธุรกิจ มาแทนวิชา



 ๗ 

ระบบปฏิบัตกิาร รหัส ๑๐๙๑๓๐๑  และวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม รหัส ๑๐๙๑๕๐๑  
ของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จึงขอหารือกรณีดังกลาววาสามารถขอโอนผลการเรียนไดหรือไม 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  หากเปนรหัสวิชาเดียวกันสามารถเทียบได 
  ๒)  ศึกษาขอบังคับวาดวยเรื่องการโอนวาสามารถดําเนินการไดหรือไม 
  ๓)  หากมีเนื้อหาสาระใกลเคียงกัน  จะตองมีเกรดไมนอยกวา C 
  ๔)  สาขาวิชาตองมีการเทียบรายวิชามากอน 
 
 
 
  ๕)  ควรตรวจสอบรายวิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  อยางรอบคอบวามี
คําอธิบายรายวิชาสามารถเทียบกันไดครอบคลุมท้ังหมด 
  ๖)  ควรใหกรรมการหลักสูตรพิจารณาวาเห็นชอบหรือไม  และใหทําหนังสือ
รับรองมา หากกรรมการหลักสูตรเห็นชอบ  และเสนอมายังสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบ 

  มติท่ีประชุม มอบรองอธิการบดีวิชาการประสานแจงประธานหลักสูตร               
ใหประชุมกรรมการหลักสูตร  แลวแจงมติท่ีประชุมใหทราบ  หากเห็นชอบในกรณีดังกลาว  สภาวิชาการมีมติ
โดยหลักการในการเห็นชอบดวย  และนําผลมาแจงในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   

 

 ๕.๕ พิจารณาการกําหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา  
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ไดออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา  เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาทักษะความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังวิชาการ  
วิชาชีพ  และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได  รวมท้ังจัดทําแผนเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายและเปาหมายท่ีมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ตองกําหนดนโยบายดานทักษะภาษาอังกฤษโดยสรางเกณฑมาตรฐาน 
  ๒)  สรางแบบทดสอบภาษาอังกฤษ  อาจกําหนดใหนักศึกษาทดสอบอยางนอย 
๒ ครั้ง  หากไมผานก็ไมสําเร็จการศึกษา  โดยจัดอบรม     
  ๓)  นักศึกษาระดับปริญญาตรีตองเรียนภาษาอังกฤษอยางนอย ๑๒ หนวยกิต  
สอนหลักสูตรนั้นเปนภาษาอังกฤษ  
  ๔)  กําหนดเกณฑมาตรฐาน  เชน  จัดหลักสูตรฝกอบรม  มีโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ  จัดภาษาอังกฤษเขาไปในหลักสูตร  เปนภาษาอังกฤษท่ีอยูในวิชาเอก  หรืออนุญาตใหทุกคณะ
จางอาจารยตางชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษคณะละ ๑ คน  ซ่ึงจะพัฒนาท้ังอาจารยและนักศึกษาดวย   
  ๕)  ทําขอบังคับในการจางชาวตางชาติ 
  ๖)  ใชโปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษ  ใหนักศึกษาจายเงิน ๒๐๐ บาท              
หากสอบผานบริษัทก็จะออกใบรับรองให  หากไมผานก็ตองไปอบรมเพ่ิม 



 ๘ 

  ๗)  นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ๒๕๕๙ จะตองลงในใบรายงานผลการศึกษาวา
ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ 
  ๘)  ศึกษาโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปนตนแบบ 
  ๙)  ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยวานักศึกษาท่ีเขาศึกษาป ๒๕๕๙ จะตองผานการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยกําหนด หากไมผานจะถือวาไมสําเร็จการศึกษา 
  มติท่ีประชุม  มหาวิทยาลัยควรประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาใหสอดรับกับนโยบายของ สกอ. แลวแจงใหกับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๙ 
ทราบในวันปฐมนิเทศ 
 

 
 
 ๕.๖ (ราง) สัญญาความรวมมือและเอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ดวยอธิการบดีไดมอบหมายใหหนวยงานวิเทศสัมพันธทบทวน MOU ฉบับเกา 
กับ Qujing Normal University และ Guangxi Science & Technology Normal University เพ่ือนําเขา
พิจารณาในท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงหนวยงานวิเทศสัมพันธไดศึกษารายละเอียด และปรับแกไข
ขอมูลตามความเหมาะสมเพ่ือใหเปนปจจุบัน ประกอบกับไดนําเสนอของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของมาเพ่ิมเติม               
ดวยแลว 
  มติท่ีประชุม  ใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 
 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก 
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
 
 
 

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