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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๘. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี   เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี              ติดราชการ 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   เนื่องจากทานอธิการบดี ประธานท่ีประชุมติดราชการ จึงมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อภิรดี  เมืองเดช  เลขานุการสภาวิชาการ  ทําหนาท่ีเปนประธานการประชุมแทน 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ หอง
ประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร ช้ันป ๕ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘            
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ ท่ีประชุมพิจารณาวาระ ๓.๒ เรื่อง การขออนุมัติ
หลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร  มติท่ีประชุม  ใหแยก
ปฏิทินวิชาการเฉพาะของนักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นป ๕ โดยใหเสนอมาพรอมกับปฏิทินของมหาวิทยาลัยท่ีจะ
เสนอลงนาม  โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะตรวจสอบวัน กําหนดการตางๆ การชําระเงิน และ
ความถูกตองกอนเพ่ือใหสอดคลองกับปฏิทินกลางของมหาวิทยาลัย 

  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๓.๒ บัณฑิตวิทยาลัยแจงเรื่องการตรวจสอบบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘            
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ ท่ีประชุมพิจารณาวาระ ๕.๑ พิจารณาการใหความ
เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๒)                
มติท่ีประชุม เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗   
(ครั้งท่ี ๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๒๕ คน สวนนักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน ๒๔ คน ท่ีประชุมมอบบัณฑิต
วิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับแกไขกอน  จึงจะเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติปริญญาตอไป  ซ่ึงขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการปรับแกไขแลวมีท้ังแกไขและขอยืนยันใชเอกสารฉบับ
เดิม  และไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว   
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  วันอังคารท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘          
ท่ีประชุมไดพิจารณาในเรื่องตางๆ และมีมติใหไปดําเนินการนั้น  ฝายเลขานุการจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน
จากการประชุมสภาวิชาการ ไดแก 
   ๑)  วาระ ๓.๒  ขออนุมัติหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําปฏิทินวิชาการ
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร  (ดําเนินการเรียบรอยแลว) 
   ๒)  วาระ ๓.๓  ปรับตารางรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ  
(ดําเนินการเรียบรอยแลว) 
 
 



 ๓ 

 
   ๓)  วาระ ๕.๑ พิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๒)  (สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติปริญญา              
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันเสารท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  
   ๔)  วาระ ๕ .๒ พิจารณารายละเอียด มคอ.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)  (ผูพัฒนาหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว) 
   ๕)  วาระ ๕.๓  พิจารณาการขออนุญาตเปดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต  ภาคพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  (นําเรื่องเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว) 
   ๖)  วาระ ๕.๔  พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๔ หลักสูตร ในประเด็นการเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ  รายวิชาศึกษา
ท่ัวไปปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเพ่ิมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  (เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันเสารท่ี ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘)  
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๔.๒ แจงเรื่องแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
   สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหบุคลากรดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๒ รายดังนี้ 
   ๑)  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันเสารท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘  ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให  นางกัญภร  เอ่ียมพญา  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ตั้งแตวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
   ๒)  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันเสารท่ี ๑๘ กรกฎาคม  
๒๕๕๘ ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย               
มติท่ีประชุม  อนุมัติให  นายจิรัฏฐ  เหมือนวิหาร  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ตั้งแตวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖   
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๔.๓ ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐ  
   สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดวย ท้ังนี้สามารถดาวนโหลด
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๒)/๕๕๐๒ ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง การรับรองปริญญา ไดท่ี www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
๑๐๐๘.๑/ว๒๐ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง ไดท่ี 
www.ocsc.go.th ไดแก  
 
 
 



 ๔ 

 
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๔.๔ สํานักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๓ คุณวุฒิ 
   สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                           
เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามสาขาวิชาหรือทาง
สาขาวิชาหรือวิชาเอกหรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา คือ  
   ๑)  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
อันดับครูผูชวย  อัตราเงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท 
   ๒)  รัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) อันดับครู
ผูชวย อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท 
   ๓)  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท   
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ พิจารณาการเสนอช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

ราชนครินทร จํานวน ๑๑ ราย ครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น  
มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง เชิญชวนเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  ขอ ๒.๓ องคกรท่ีจัดข้ึนตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๗  เสนอไดองคกรละไมเกิน ๕ คน 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเสนอชื่อ ๑) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน  ๒) ศาสตราจารย            
เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา  และ ๓) รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ  พันธุเวช  เพ่ือเสนอชื่อเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  โดยมอบฝายเลขานุการประสานขอประวัติจากทานผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๓ ทาน   

 ประธานท่ีประชุม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช ขออนุญาตตอท่ีประชุม
หากมีทานใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมใหสงไดพรอมแนบประวัติดวย  โดยมอบฝายเลขานุการรวบรวมเพ่ือใหครบ ๕ 
ทาน  และสงสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยภายในวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 ๕.๒ พิจารณารายละเอียด (มคอ.๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา            
วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  ท่ีประชุมพิจารณาวาระ ๕.๒ พิจารณา
รายละเอียด (มคอ.๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)   



 ๕ 

 
มติท่ีประชุม  มอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการไปปรับแกไข  
แลวนํากลับมาพิจารณาในคราวประชุมครั้งตอไป  ซ่ึงขณะนี้ผูพัฒนาหลักสูตรไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
เรียบรอยแลว 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้  
 ๑)  คุณสมบัติของผูเรียนเปนอยางไร 
 ๒)  หนา ๑๒ ควรทบทวนเก่ียวกับงบประมาณใหม 
 ๓)  หนา ๑๐ อาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบรายละเอียด (มคอ.๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)  และมอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการไปปรับแกไข  แลวนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๓ พิจารณาการขอขยายเวลาเรียนอีก ๑ ภาคเรียน เนื่องจากเรียนไมครบ               
ตามโครงสรางหลักสูตรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และขออนุมัติเปดรายวิชา ๔๐๙๑๔๐๑๕  
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 
   ดวย นายวีรยุทธ  จํานงคผล  รหัสประจําตัว  ๕๐๐๐๓๒๘๗๐๒๘  และนาย             
อนุพงษ  ปานแสงทอง  รหัสประจําตัว  ๕๐๐๐๓๒๘๗๐๓๖  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมเรียน 
๕๐๐๐๓๒๘๗๐๑ ไดลงทะเบียนเรียนไมครบตามโครงสรางหลักสูตร เนื่องจากเกิดความเขาใจผิดในการลงทะเบียน
รายวิชา ๔๐๙๑๔๐๑๕ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห วาเปนรายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะ (เลือก) โดยได
ตรวจสอบกับแบบตรวจสอบรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงนักศึกษาไดผล
การเรียนเปน F ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๓ จึงไปลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนในกลุมวิชานี้แทน เม่ือตรวจสอบภายหลัง
จึงพบความผิดพลาดดังกลาวและระยะเวลาเรียนในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาครบระยะเวลา ๘ ป ตั้งแต           
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ 
   สาขาวิชาฯ จึงขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชา
ดังกลาวในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘  โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้ ๑) พิจารณาขอขยายเวลาเรียนไปจนถึงภาคเรียนท่ี 
๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘  และ ๒) พิจารณาการขอความอนุเคราะหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ และขอ
เปดรายวิชา ๔๐๙๑๔๐๑๕ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหขยายเวลาเรียนไปอีก ๑ ภาคเรียน  คือภาคเรียนท่ี ๑            
ปการศึกษา ๒๕๕๘  และเห็นชอบการขอเปดรายวิชา ๔๐๙๑๔๐๑๕  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห                
โดยเสนอแนะวาตอไปใหอาจารยท่ีปรึกษาและคณะตรวจสอบใหดี  เพ่ือไมใหเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนอีก รวมไปถึง
ระดับบัณฑิตศึกษาดวย  และใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
 ๕.๔ พิจารณาการขอปรับแกไข สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
   คณะครุศาสตร ขอแกไข สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  เนื่องจากรายวิชานี้
อนุมัติตั้งแต ๒๕๕๕ เพ่ือเปนประโยชนตอนักศึกษาซ่ึงจะไปบรรจุแตงตั้งเปนอาจารยในอนาคตจึงขอปรับปรุงแกไข
ดังนี้ ปรับชื่อวิชาจากเดิม “EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญข้ันความรูเบื้องตน (Senior Scout 
Basic Unit Leader Training)” เปน “EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน (Scout Basic Unit 
Leader Training)” และปรับคําอธิบายรายวิชา โดยผานความเห็นชอบจากกรรมการบริหารวิชาการคณะ              
ครุศาสตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแกไขหลักสูตร สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต            
คือปรับชื่อวิชาจากเดิม “EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญข้ันความรูเบื้องตน (Senior Scout Basic 
Unit Leader Training)” เปน “EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี ข้ันความรูเบื้องตน (Scout Basic Unit 
Leader Training)” และปรับคําอธิบายรายวิชา โดยใหใชหลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และนําเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๕ พิจารณาการนําวิชาสมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิตบรรจุเขาในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  เสนอขอมูลเก่ียวกับการนํารายวิชาสมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิตบรรจุในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  เพ่ือเปน
ประโยชนตอนักศึกษา  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการในการทําสมาธิ  การกลอมเกลาจิตใจและลักษณะนิสัย  
และเพ่ือใหเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะไดเลือกเรียน  
  มติท่ีประชุม  ใหขอเสนอแนะสําหรับการเสนอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปดังนี้   
  ๑)  ในการเสนอรายวิชาใหมเพ่ือบรรจุเปนวิชาศึกษาท่ัวไปตองเรงดําเนินการตั้งแต
ตนเพราะมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
  ๒)  หากจะเพ่ิมเขาไปในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอาจจะทําหลังจากใชไปแลวประมาณ 
๑ ป โดยขอใหมีการปรับปรุงแกไขใหมก็สามารถทําได 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ หารือการนํารายวิชาการเตรียมฝกประสบการณนับเปนช่ัวโมงสอน 
  ดวยประธานสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ  ขอใหจัดวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ ๒ หนวยกิต ๙๐ ชั่วโมง ๒ (๙๐) เปนคาบเรียนปกติ โดยใหคิดเปน ๖ คาบติดตอกันใน ๑ วัน  
  มติท่ีประชุม  ไมควรนับเปนคาบสอนเพ่ือใหนํามานับรวมในการเบิกคาตอบแทน 
แตใหสามารถนํามาคิดเปนภาระงานในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการได 
 

 ๖.๒ ขอหารือในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ดวยประธานท่ีประชุมไดขอหารือในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป  ซ่ึงเดิม
กําหนดไววันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอเปลี่ยนเปนวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากมีวาระท่ีพิจารณาเรงดวน
เก่ียวกับการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพ่ิมเติมเปนรอบท่ี ๓ เพ่ือใหกอนวันท่ีสภามหาวิทยาลัย           
จะประชุมในวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  
  มติท่ีประชุม  เนื่องจากในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการสวนใหญ             
ติดภารกิจท่ีอ่ืนแลวไมสะดวกในการประชุม  จึงอนุญาตใหใชเวียนแจงการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได 



 ๗ 

 
 
 ๖.๓   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปคือ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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