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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

********************************************************** 
 
ผูมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี       ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ   กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ  กรรมการ  
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ   กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      ติดภารกิจ 
 ๒.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง    กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   ลาปวย 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ       ติดภารกิจ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล   กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ    ติดภารกิจ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ประธานท่ีประชุมแจงวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการปรับเปลี่ยนรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนแบบเนนสมรรถนะของผูเรียน  โดยมหาวิทยาลัยมีแนวคิดจัดตั้งสํานักศึกษาท่ัวไป            
ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนของการศึกษาความเปนไปได  และขณะนี้มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตพันธุใหมซ่ึงไดรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จํานวน  ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรเคมีชีวภาพ  และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยในป ๒๕๖๒ 



 ๒ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหแตละคณะสงขอเสนอโครงการไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
พิจารณางบประมาณสนับสนุนตอไป 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยมีขอแกไขดังนี้  หนาท่ี ๒ ใหตัดขอความ                  
ในยอหนาท่ี ๒ ท่ีระบุวา “รองศาสตราจารย ดร.องอาจ  นัยพัฒน  แจงวา  หากภาษาอังกฤษไมไดแสดงอยูใน 
มคอ.๑ จะไปแสดงตอนสอบใบประกอบวิชาชีพไมวาจะเปนหลักสูตร ๔ ป  หรือหลักสูตร ๕ ป  โดยเริ่มตั้งแตป 
๒๕๖๒  เปนตนไป” ออก  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒  
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
   ๑)  แจงผลพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงต้ังอาจารยพิเศษประจําป ๒๕๖๑  
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน ๑ คน  คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๒ คน  และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  จํานวน ๗ คน  และมอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะวิทยาการจัดการ  และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป  ซ่ึงขณะนี้ไดลงนาม
เรียบรอยแลว 
   ๒)  แจงผลพิจารณาการแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ และ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือทราบ  และเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
   ๓)  แจงผลพิจารณาการแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตร                 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพ่ือมอบผูพัฒนาหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ  และมอบฝายเลขานุการ
สภาวิชาการเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
   ๔)  แจงรับทราบการเทียบโอน – ยกเวนรายวิชา  สาขาวิชาการตลาดไปยังคณะ
วิทยาการจัดการเพ่ือดําเนินการตอไป 
   ๕)  แจงผลการหารือการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรและการ
คํานวณจุดคุมทุนของหลักสูตรไปยังกองนโยบายและแผนใหเตรียมขอมูลตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการ
เสนอแนะและนํามาเสนอสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งถัดไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 



 ๓ 

 
 ๓.๒ พิจารณาขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร  และการคํานวณ
จุดคุมทุนของหลักสูตร 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
ท่ีประชุมไดขอหารือในเรื่องการพิจารณาขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร  และการคํานวณ
จุดคุมทุนของหลักสูตร  ซ่ึงมติท่ีประชุมมอบกองนโยบายและแผนนําขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับ
หลักสูตรท่ีเสนอตอคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพมาเสนอตอสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งถัดไป               
ซ่ึงขณะนี้กองนโยบายและแผนไดจัดเตรียมขอมูลเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอขอมูลตอท่ีประชุมสภาวิชาการ  
  ท่ีประชุมใหนําขอมูลมาพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๒) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                    
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๒) ระดับ  
ปริญญาตรี จํานวน ๑๕๗ คน โดยผานการอนุมัติของคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะเรียบรอยแลว                  
จึงนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาดังนี ้
 

ที่ สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (คร้ังที่ ๒) 

ปริญญาตรี รวม 
๑ การศึกษา ๑๕ ๑๕ 
๒ ศิลปศาสตร ๑๕ ๑๕ 
๓ วิทยาศาสตร ๓๓ ๓๓ 
๔ การบริหารธุรกิจ ๒๒ ๒๒ 
๕ รัฐประศาสนศาสตร ๒๘ ๒๘ 
๖ วิศวกรรมศาสตร ๑๖ ๑๖ 
๗ สาธารณสุขศาสตร ๑๕ ๑๕ 
๘ นิเทศศาสตร ๑๐ ๑๐ 
๙ นิติศาสตร ๓ ๓ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๕๗ ๑๕๗ 

 
  มติท่ีประชุม  อนุมัติสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๒) จํานวน  ๑๕๗  คน  และมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาในคราวประชุมเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ตอไป 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
 ๔.๒ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ๑)  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑  โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยการเวียนพิจารณาใหความเห็นชอบเม่ือ
วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ คน  คือ อาจารยทิพภา  ปลีหะจินดา  
  ๒)  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอ
อนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยการเวียนพิจารณาใหความเห็นชอบ  เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
จํานวน ๒ คน ดังนี้ (๑) อาจารยโสภณ  เกษสําโรง และ (๒)  อาจารยอรพรรณ  สรอยประเสริฐ  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ จํานวน ๑ คน                  
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑ จํานวน ๒ คน และมอบฝายเลขานุการ            
แจงมติไปยังคณะเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
 
 ๔ .๓   พิจารณาขอหารือเ พ่ือขออนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต             
วิชาชีพคร ู
  จากมติสภาวิชาการ เ ม่ือคราวประชุมครั้ ง ท่ี  ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ท่ี                   
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วาระพิจารณาการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ซ่ึงมติท่ีประชุมในคราวนั้นสภาวิชาการมีมติใหชะลอการปดหลักสูตรฯ 
ดังกลาว  และมอบคณะครุศาสตรกลับไปทบทวนโดยพิจารณาขอดี ขอเสีย ขอจํากัด พิจารณาใหครบ                   
ทุกองคประกอบตลอดจนการบรหิารจัดการ   
  ท้ังนี้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู                 
ไดรวมกันพิจารณาศักยภาพในการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแลว พบวาอาจารยผูสอนและ
อาจารยนิเทศมีจํานวนไมเพียงพอ  จึงไมสามารถปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได  จึงขอหารือเพ่ือขออนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะคือ   
  ๑)  ขาดอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน ๓ ทาน เนื่องจากตองไปเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรอ่ืน  อาจารยท่ีมาเปนอาจารยประจําจะตองสอนวิชาชีพครูเทานั้น  และตองมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  สวนหากมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตองมีตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย 
  ๒) การนิเทศนักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีเขามาชวยได 
    มติท่ีประชุม มอบประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนัดหารือ
รายละเอียดกับอธิการบดีในประเด็นตางๆ ซ่ึงภายในเดือนมีนาคมจะดําเนินการเรื่องหาอาจารยประจําหลักสูตร 
ใหแลวเสร็จ 
 
 
 



 ๕ 

 
 ๔.๔ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๘ สาขาวิชา  
  คณะครุศาสตร   ดํา เนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถาบันผลิตครูกลับมาเปดหลักสูตร ๔ ป  เริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปน
ตนไป  โดยท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง รวมกัน
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ป) เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใหมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏแตละแหงสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม   
  คณะครุศาสตรไดดําเนินการนําขอมูลหลักสูตรท่ีไดรับจากสวนกลางมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จากหลักสูตร ๕ ป เปนหลักสูตร ๔ ป เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว  
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
ครุศาสตร ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงแตละ
สาขาวิชาไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอหลักสูตรเพ่ือพิจารณา จํานวน                
๘ หลักสูตร ดังนี้   

๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป 

๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  หากหลักสูตรเปดสอนแลวภายในระยะเวลา ๒ ป  จะตองมีการประเมิน  
หลักสูตร  และหากพบปญหาใหนํามาเสนอในสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
   ๒)  ควรมีการกํากับติดตามเปนรายป  และทําเครื่องมือกํากับเปนรายปวา
ผูเรียนมีสมรรถนะเปนไปตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังหรือไม 
 
 
 



 ๖ 

 
   ๓)  ในสวนของวิชาชีพครูควรแสดงใหภาพท่ีชัดเจนของสมรรถนะผูเรียนแตละ
ชั้นปเพ่ือนําไปสูครูมืออาชีพ 
   ๔)  ปรับรายวิชาในเทอมเดียวกันไวใกลกันเพ่ือใหเห็นลําดับกอนหลัง   
   ๕)  ควรออกแบบรายวิชาท่ีตองเรียนกอนไวในหลักสูตร (Prerequisite) และ
กรรมการประจําหลักสูตรควรวิเคราะหตรวจสอบการเรียงลําดับวิชากอนหลังของรายวิชา รวมถึงวิชาชีพครู 
   ๖)  ควรเตรียมขอมูลสําหรับตอบคําถามในสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับหลักสูตร 
แบบเนนสมรรถนะวิชาชีพครูเปนอยางไร  และแตกตางจากหลักสูตรอ่ืนท่ีเคยทํามาอยางไร 
   ๗)  ควรวางแผนการวัดและประเมินผล วิธีการสอนในแตละรายวิชาของ
หลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ 
   ๘)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรเขียนใหกระชับ  เชน วงเล็บภาษาอังกฤษ
ควรใสครั้งเดียว   
   ๙) วิชาเอกและวิชาชีพครูควรแสดงไวในเลมเดียวกัน 
   ๑๐) ตรวจสอบหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหตรงกับ มคอ.๑ ท่ีประกาศใชใหครบถวน
สมบูรณในทุกประเด็น 
   ๑๑) ตรวจสอบและปรับปรุงการเขียนคําอธิบายรายวิชาเอกใหสอดคลอง             
กับสมรรถนะของผูเรียน  
   ๑๒) หลักสูตรภาษาจีนควรมีคําอธิบายภาษาจีนดวย 
   ๑๓) ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรตรวจสอบคําผิด  การคัดลอกขอความ  รหัสวิชา
ใหถูกตองตลอดท้ังเลม 
   มติท่ีประชุม   
   ๑)  เห็นชอบในหลักการของการปรับแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  
๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๘ หลักสูตร ตามกรอบ มคอ.๑ และมอบผูพัฒนาหลักสูตรแตละ
หลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปพิจารณาปรับแกไขใหถูกตองครบถวน 
   ๒)  ตรวจสอบสมรรถนะของผูเรียนแตละชั้นป   
   ๓)  เชื่องโยงรายวิชาเรียนกอนและหลังใหครบถวน 
   ๔)  พิจารณาจุดเดนของแตละหลักสูตรเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
   ๕) นําเสนอหลักสูตรในรูปแบบ Power Point  โดยคณะคัดเลือกผูแทนเพ่ือ
นําเสนอภาพรวมท่ีเหมือนกันและแตกตางกันของแตละหลักสูตร 
   ๖)  มอบผูแทนคณะครุศาสตรมานําเสนอขอมูลตอสภาวิชาการในคราวประชุม
ครั้งถัดไปวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ แจงเรื่องแตงตั้งขาราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๙ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติพิจารณาการแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ดังนี้ 
     ๑ .  อนุ มัติ ให  อาจารย  ดร .นรินทร  กุลนภาดล  ข า ราชการพล เรื อน                      
ในสถาบันอุดมศึกษา  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีสิทธิไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒. อนุมัติให อาจารยสุรกิจ  ทองสุก พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตั้งแตวันท่ี                  
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 

 ๕.๒ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพ  
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ เพ่ือเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  และใหหนวยงานสามารถตรวจสอบขอมูลและสามารถนําไปใชในสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก 
ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา               
(วิชาชีพครู) ปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา) และปริญญาเอกทางการศึกษา (การบริหาร
การศึกษา) 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                          ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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