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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก 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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรนิทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 
 ๒.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

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

                          ประธานท่ีประชุมแจงวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดทําความรวมมือ
กับวิทยาลัยในภาคตะวันออก ๕ แหง คือ  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  และวิทยาลัยเทคนิคระยอง  เพ่ือทําหลักสูตรสองบวกสอง
คือรับนักศึกษาระดับ ปวส . มาศึกษาตอ ๒ ปหลัง  โดยการเทียบโอนประสบการณ ๒ ปแรก และ                          
ไดมีการประสานกับสถานประกอบการรายใหญ เชน บริษัทไมโครซอฟ สมาคมยานยนตแหงประเทศไทย 
(TIFFA) ฯลฯ และมีโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นดวย ซ่ึงขณะนี้โครงการดังกลาวอยูในแผนการดําเนินงาน               
หากดําเนินการไดสักระยะจะนํามารายงานความกาวหนาใหสภาวิชาการทราบอีกครั้ง 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ     
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
   ๑)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) เฉพาะครุศาสตร  จํานวน ๖๖๗ คน ไปยัง
สภามหาวิทยาลัย  และอนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันเสารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
   ๒)  แจงปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ  และการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมสภาวิชาการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปยังทุกคณะเพ่ือเปนแนวปฏิบัติ 
   ๓)  แจงคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประสานการประชุม
และจัดเตรียมเรื่องตางๆ เก่ียวกับการประชุม 
   ๔) แจงมติไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแจงไปยังผูรับผิดชอบและผูท่ีเก่ียวของกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  เพ่ือนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแกไขและดําเนินการตอไป 
   ๕)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการ
จัดการ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑  จํานวน ๗ คน ไปยังคณะวิทยาการจัดการ  แจงผลการ
พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
จํานวน ๔ คน ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่ง                      
ซ่ึงอธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งเรียบรอยแลว 
   ๖)  แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และเสนอตอ                   



 ๓ 

 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  โดยใหนัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรโดยเร็วเนื่องจากเกรง
วาจะเขาสภามหาวิทยาลัยชาเกินไป 
   ๗) การรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใชระยะเวลานานมาก  ท่ีประชุมจึงมีขอเสนอแนะวา  มหาวิทยาลัยควรออกแบบระบบเก่ียวกับการ
ดําเนินการทางดานหลักสูตรใหชัดเจน  และมหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยหารือกับอธิการบดี
วาควรมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดและความเรียบรอยของ
หลักสูตร  ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัยกอนเสนอตอสภาวิชาการพิจารณาหรือไม 
    โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะคือ 
       -  ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกอนเขาสภา
มหาวิทยาลัยแลว ซ่ึงหลักสูตรมีการวิพากษผานคณะกรรมการตางๆ มาแลว จะปรับอะไรมากไมได                
จึงตองการใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองตั้งแตกอนเขาสภาวิชาการ  เชน  พิจารณารูปแบบของการจัดการเรียน
การสอนแบบใหม  เนื่องจากบางศาสตรตองมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน  ซ่ึงจะตองเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองชุดดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย  โดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเริ่มจากท่ีสาขาวิชา  
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สภาวิชาการ  
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัย  ตามลําดับ 
    -  ถากําหนดระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรดีๆ  หากเปนระดับปริญญาตรี
รองอธิการบดีวิชาการและวิจัยตองทํางานรวมกับคณบดี  หากเปนระดับบัณฑิตศึกษาก็เปนคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  โดยตองกําหนดใหชัดเจนและมีการตรวจสอบวาหลักสูตรจะหมดเวลาเม่ือใด  จะตองพัฒนาเม่ือใด
ตามรอบเวลาเพ่ือไมใหเกิดการเขามาพิจารณาของหลักสูตรพรอมๆ กันมาก  ซ่ึงหลักสูตรหากผาน
คณะกรรมการประจําคณะมาและมีการแกไขมาก  ก็ควรแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาอีกชุดเพ่ือตรวจสอบการ
แกไข  ตรวจสอบรูปแบบของเลม  คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรวาเปนไปตามขอกําหนดใหมหรือไม  
รวมถึงผลงานตีพิมพ  ซ่ึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองคํานึงถึงคุณสมบัติผูควบคุมวิทยานิพนธ  ซ่ึงฝาย
วิชาการจะทํางานนอยลง  การปรับแกไขกอนเขาสภามหาวิทยาลัยก็จะใชระยะเวลาไมนานนัก  ซ่ึงท้ังหมดนี้
ตองมีการกํากับคุณภาพหลักสูตรกอนเขาสภาวิชาการ 
    - การพิจารณาหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยยังพบขอบกพรองของหลักสูตร  
ซ่ึงสวนใหญจะเปนเรื่องของสาระของหลักสูตร  จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรหลังจากเขา
สภาวิชาการข้ึนมาดําเนินการแลว 
    -   สภาวิชาการควรชวยดูถึงความคุมทุนของแตละหลักสูตรดวย 
    -   หลักสูตรท่ีครบรอบปรับปรุงท่ีจะมาถึงอีก ๒ ปขางหนา สกอ. แจงวา 
ตอไปนี้สภามหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบ  แลวจะประกาศข้ึนเว็บไซตเปนตัวแดงท้ังหมดหากหลักสูตรไมได
คุณภาพหรือมีปญหา  ซ่ึงหากจะใหผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการในสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาหลักสูตร
ท้ังหมดคงเปนไปไดยาก  ซ่ึงหลักสูตรมาจากหลายศาสตรและหลายสาขา  สิ่งท่ีจะพิจารณาไดคือกรอบและ
โครงสรางท่ีครบองคประกอบ เชน อาจารยประจําหลักสูตร (องค ๑) สวนเนื้อหาสาระบริบทตางๆ หากมี
คณะกรรมการท่ีดูแลหลักสูตรกอนเขาสภามหาวิทยาลัยก็จะเปนบริบทของคณะ  แตจะตองมีผูทรงคุณวุฒิจาก
สภามหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนเก่ียวของดวยเหมือนเปนการตรวจสอบไปดวย  แลวจึงนําจะมาเขาสภาวิชาการ  
มหาวิทยาลัยจึงควรทําใหเปนระบบ  ซ่ึงตอไปนี้  สกอ. ยังรับทราบตามท่ีมหาวิทยาลัยสงไป  แตถาไมผาน
คุณภาพจะประกาศไวท่ีเว็บไซต  โดยจะไมมีการสงเลมหลักสูตรกลับไปกลับมาเหมือนครั้งกอนแลว 
 



 ๔ 

 
    -   มหาวิทยาลัยตองวิเคราะหระบบพัฒนาหลักสูตรใหม  โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานใหนอย  โดยควรมีคณะกรรมการท่ีมีความรูในเรื่องระเบียบ  มีความคิดสรางสรรค  และตองมีการ
ตรวจสอบใหมีคุณภาพ 
    -   อธิการบดีตองกําหนดระบบ  โดยหลักสูตรจะพัฒนามาจากสาขาวิชา  
โดยผานคณะกรรมการประจําคณะ  ซ่ึงตอไปนี้  สกอ.จะรอการรับทราบจากสภาวิชาชีพกอนท่ีจะประกาศ
เว็บไซต  ซ่ึงเปนขอมูลใหอธิการพิจารณาวามหาวิทยาลัยควรมีระบบ  และควรมีผูมีประสบการณผสมผสานกับ
คนรุนใหม  และรองอธิการบดีวิชาการควรกําหนดระยะเวลาใหสอดคลองโดยเร็วท่ีสุด  ใชเวลาก่ีเดือน  ชาท่ีสุด
ใชเวลาก่ีเดือน  สองปตอจากนี้ไปมหาวิทยาลัยเตรียมบุคลากรพรอมหรือไม  ในเรื่องคุณสมบัติอาจารยประจํา
หลักสูตรซ่ึงตองมีงานวิจัย  ถาเปนระดับบัณฑิตศึกษาก็จะเปนเรื่องการควบคุมวิทยานิพนธ  อาจารยตองมี
งานวิจัยในระดับหนึ่งซ่ึงจะตองเปนกรรมการหรือเปนประธานควบคุมวิทยานิพนธ   
    -   ในสวนของตําแหนงทางวิชาการนั้น  บางมหาวิทยาลัยการประเมินการ
เรียนการสอนเปนหนาท่ีของคณะแลวนําคะแนนมาประกอบ  นอกนั้นเสนอเขาสภาวิชาการโดยสภาวิชาการจะ
พิจารณาเก่ียวกับวิชาการวาเขากลุมใด เชน แพทย พยาบาล  วิศวกร  ครู  สังคม  วิทยาศาสตร  หากศาสตรใด
ท่ีไมเขากลุมก็จะเปนเรื่องอ่ืนๆ  โดยแตละกลุมจะมีประธานพิจารณา  เม่ือพิจารณาเรียบรอยแลวจะสงขอมูล
กลับวาผานหรือไมผาน  หลังจากนั้นจะสงไปยังผูทรงคุณวุฒิภายนอกโดยจะมีรายชื่อผูเชี่ยวชาญในการอาน
ผลงานซ่ึงจะนํามาจาก สกอ. หรือมหาวิทยาลัยข้ึน List เองก็ได  แลวสงผลงานไปใหพิจารณา  หากในกลุมนั้น
มีผูทรงคุณวุฒิ  ๓  ทานอาน  จะตองเลือกไว ๔ ทานเปนอยางนอย  แลวสงไปใหอาน ๓ ทาน  ถาหากมีปญหา
ก็ยังมีผูอานสํารองสงไปอีก ๑ ทาน  และกําหนดระยะใหกับผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา  และเม่ือสงกลับมา
กรรมการชุดนี้ก็จะมาดูขอ  Comment  และเรื่องของคุณภาพท่ีกรรมการภายนอกพิจารณา  และมีการ
กําหนดการใหคาน้ําหนัก  ภายนอกใหสัดสวนเทาใด  ภายในเทาใด  มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม  
แลวเม่ือรวมคะแนนแลวผานเกณฑคุณภาพหรือไม  เม่ือผานเกณฑคุณภาพก็สงชื่อกลับมาท่ีสภาวิชาการ              
วาท้ังหมดมีการตรวจสอบเรียบรอยในเรื่องการตีพิมพไมซํ้าซอน  ผานเกณฑคุณภาพ   เห็นสมควรแตงตั้งดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  สภาวิชาการก็นําเรื่องท้ังหมดเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
    -   มหาวิทยาลัยควรทบทวนระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร  แลวนํามา
เสนอตอสภาวิชาการพิจารณากอนท่ีจะนําไปดําเนินการ 
   ๘) แจงผลการตรวจสอบหนังสือราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗) 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔) กับงานธุรการ
วาหนังสือดังกลาวสงมาถึงมหาวิทยาลัยวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๓.๒ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                      
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน  ๕๔๔  คน  และประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) จํานวน ๒ คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน  
๕๔๖  คน  ผานการอนุมัติของคณะกรรมการประจาํคณะทุกคณะ  คณะกรรมการสภาวิชาการจากการ                 
 



 ๕ 

 
แจงเวียนมติ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญา      
เม่ือวันเสารท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 

ที่ สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (คร้ังที่ ๒) 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ปริญญาตรี รวม 

๑ การศึกษา - ๖ ๖ 
๒ ศิลปศาสตร - ๑๑๑ ๑๑๑ 
๓ วิทยาศาสตร - ๑๑๔ ๑๑๔ 
๔ บริหารธุรกิจ - ๑๗๖ ๑๗๖ 
๕ รัฐประศาสนศาสตร - ๙๐ ๙๐ 
๖ การบัญช ี - ๓๗ ๓๗ 
๗ วิศวกรรมศาสตร - ๒ ๒ 
๘ สาธารณสุขศาสตร - ๒ ๒ 
๙ นิเทศศาสตร - ๓ ๓ 

๑๐ นิติศาสตร - ๓ ๓ 
๑๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ - ๒ 
 รวมทั้งสิ้น ๒ ๕๔๔ ๕๔๖ 

 
  มติท่ีประชุม  รับทราบการเห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากการ            
แจงเวียนมติเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญา
เม่ือวันเสารท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓) ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) จํานวน ๑ คน  ปริญญาตรี จํานวน  ๓๔๐  คน  ปริญญาโท จํานวน                 
๓๑ คน และปริญญาเอก จํานวน ๔ คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน ๓๗๖ คน โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจาํคณะทุกคณะเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาดังนี ้
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓) 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม 

๑ ภาษาไทย - ๑ - - ๑ 
๒ การสอนภาษาอังกฤษ - - ๔ - ๔ 
๓ การบริหารการศึกษา - - ๑๒ - ๑๒ 
๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ -  - - ๑ 

 



 ๖ 

 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓) 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

๕ การพัฒนาชุมชน - ๗ - - ๗ 
๖ ศิลปกรรม - ๑๑ - - ๑๑ 
๗ ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ - ๗ - - ๗ 
๘ ดนตรีสากล - ๒ - - ๒ 
๙ การจัดการเพ่ือการพัฒนา - - - ๔ ๔ 

๑๐ เคมี - ๙ - - ๙ 
๑๑ วิทยาการคอมพิวเตอร - ๑ - - ๑ 
๑๒ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต - ๑ - - ๑ 
๑๓ การอาหารและธุรกิจบริการ - ๑๔ - - ๑๔ 
๑๔ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ๒๗ - - ๒๗ 
๑๕ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ๓ - - ๓ 
๑๖ การจัดการอุตสาหกรรม - - ๖ - ๖ 
๑๗ วิทยาศาสตรศึกษา - - ๑ - ๑ 
๑๘ การจัดการ - ๔๔ - - ๔๔ 
๑๙ การตลาด - ๑ - - ๑ 
๒๐ การบริหารทรัพยากรมนุษย - ๒ - - ๒ 
๒๑ คอมพิวเตอรธุรกิจ - ๕ - - ๕ 
๒๒ รัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) - ๑ - - ๑ 
๒๓ รัฐประศาสศาสตร - - ๖ - ๖ 
๒๔ การบัญชี - ๔ - - ๔ 

๒๕ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม - ๒ - - ๒ 
๒๖ เทคโนโลยีการเกษตร - ๔ - - ๔ 
๒๗ สาธารณสุขศาสตร - ๑๙๐ - - ๑๙๐ 
๒๘ การจัดการสุขภาพ - - ๒ - ๒ 
๒๙ นิติศาสตร - ๔ - - ๔ 
 รวมท้ังส้ิน ๑ ๓๔๐ ๓๑ ๔ ๓๗๖ 

 
  คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยขอตัดรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับปริญญาโท ออก ๑ คน คือ นางสาวมัทนา  ชาญกิจ  รหัส 
๕๕๐๒๕๑๕๓๐๐๗  ในบัญชีรายชื่อผูขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา  ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓)  
หนาท่ี ๔  ลําดับท่ี ๓  เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการสงขอมูล  ซ่ึงเกิดจากนักศึกษาสงเอกสารการตอบรับ
ตีพิมพผลงานวิทยานิพนธลงในวารสารวิชาการไมทันการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ 
(ครั้งท่ี ๓)  จึงขอตัดรายชื่อระดับปริญญาโท จํานวน  ๓๑ คน  เปน  ๓๐  คน   
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  บัณฑิตวิทยาลัยจะตองทํางานอยางเขมแข็ง  และควรมีการตรวจสอบอยาง
ถูกตองโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยตองรับผิดชอบ  และคณะกรรมการตางๆ ของแตละคณะก็ควรมีการ
ตรวจสอบอยางรอบคอบกอนท่ีจะมายังสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 
 



 ๗ 

 
  ๒)  บัณฑิตวิทยาลัยควรมีมาตรการตรวจสอบหนังสือตอบรับการลงตีพิมพของ
นักศึกษาวามีการตีพิมพจริงหรือไม  เนื่องจากมีบางมหาวิทยาลัยไมไดตรวจสอบอยางรอบคอบ  ซ่ึงบทความนั้น
ไมไดมีการตีพิมพในเลมวารสารจริง  แตมหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว 
  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบใหตัดรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ  ระดับปริญญาโท ออก ๑ คน คือ นางสาวมัทนา  ชาญกิจ  รหัส ๕๕๐๒๕๑๕๓๐๐๗  
ในบัญชีรายชื่อผูขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓) หนาท่ี ๔  ลําดับท่ี ๓  
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการสงขอมูล  ซ่ึงเกิดจากนักศึกษาสงเอกสารการตอบรับตีพิมพผลงาน
วิทยานิพนธลงในวารสารวิชาการไมทันการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 

  ๒)  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐  จํานวน ๓๗๕ คน 

    ๓)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
    ๔)  มอบผูเก่ียวของนําขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับแกไขตอไป 

 
 ๔.๒  พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  
  ๑) คณะครุศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ เนื่องดวยในภาคเรียนท่ี 
๑/๒๕๖๑ มีรายวิชาสอนภาคปกติจํานวนมาก  และอาจารยในแตละสาขาวิชามีภาระงานสอนเกินเกณฑ              
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ดังนั้นเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ  จึงมี
ความจําเปนตองจางอาจารยพิเศษ รายชั่วโมง  คณะครุศาสตรจึงเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ รวมจํานวน ๑๒ คน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร                
ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

(๑)   อาจารยพรพงศ  ศิริสุขเจริญพร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
(๒)  อาจารยวิษณุ  บุญมารัตน สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(๓)  อาจารยสุภิรัตน  ศรีพุทธางกูร สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(๔)  อาจารยรื่นฤทัย  วิชกูล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(๕)  อาจารยสุเบดา  ปาทาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(๖)  อาจารยกฤติกา  ศรีคําดี สาขาวิชาภาษาไทย 
(๗)  อาจารยฌาณิศ  วงศสุวรรณ สาขาวิชาภาษาไทย 
(๘)  ผศ.ดร.เลิศลักษณ  กลิ่นหอม สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
(๙)  อาจารยรักวงศ  บุญเติม สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
(๑๐) อาจารยอาภาพรรณ  มณีรัศยากร สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
(๑๑) อาจารยหัทยา  มัทยาท สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
(๑๒) ผศ.ดร.เก้ือกูล  สถาพรวจนา สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

 
 
 
 



 ๘ 

 
  ๒)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงต้ังอาจารยพิเศษ  
เนื่องดวย  อาจารยนลินา  ไชยะ  อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร  มีกําหนดลาคลอดในชวงระหวางภาค
การศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑  ซ่ึงจะมีผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน  และเม่ือมีการปรับการจัดการเรียนการ
สอนแลวพบวา อาจารยประจําสาขาวิชาทุกทานไดมีภาระงานสอนครบเกณฑท่ีกําหนดเกินกวาท่ีจะรับภาระ
งานสอนของอาจารยนลินาท่ีเหลือไดอีก  และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  อาจารย
ประจําหลักสูตรมีภาระงานสอนเกินเกณฑ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงเสนอขออนุมัติแตงตั้ง
อาจารยพิเศษ รวมจํานวน ๒ คน  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

(๑)  อาจารย ดร.สิริมาส  หม่ืนสาย สาขาวิชารัฐศาสตร 
 (๒)  อาจารยทิพภา  ปลีหะจินดา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

                  และบรรณารกัษศาสตร 
 
  ๓)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือ
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารยพิเศษคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๕ คน  โดยมีขอเสนอแนะใหจัดอาจารยพิเศษสอนในกรณีอาจารย
ประจําสอนเกินเกณฑภาระงานสอน  ดังนี้ 

(๑) อาจารยอุดม  เพ่ิมศักดิ์มีทรัพย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(๒)  อาจารยสุขัณ  กุลละวณิชย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
(๓)  อาจารยศักดิ์วิชิต  ม่ันคง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
(๔) อาจารยสุนทร  กองสินธุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   (๕)  อาจารยสรณะ  กองกุลศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

คณะครุศาสตร  จํานวน ๑๒ คน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน ๒ คน  และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  จํานวน  ๕  คน 
  ๒) มอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
 
 ๔.๓ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร  
(สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร                  
เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้เนื่องจากเอกสารดังกลาวมีขอผิดพลาดเรื่องการพิมพชื่อภาษาอังกฤษ             
ท่ีไมตรงกันในเลมหลักสูตร จึงขอแกไขชื่อวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษ จํานวน ๔ รายวิชาใหถูกตองตรงกัน  
 



 ๙ 

 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 
    ๑)  รายวิชา  รหัส HTF101 ชื่อภาษาไทย  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับภาษาไทย             
ชื่อภาษาอังกฤษ General Knowledge of the Thai Language แกไขจาก General Knowledge of the 
Thai Language เปน General Knowledge of Thai Language หนา ๑๗ 
    ๒ )  รายวิชา รหัส HTF106 ชื่อภาษาไทย ลักษณะภาษาไทย ๑                     
ชื่อภาษาอังกฤษ  Characteristics of the Thai Language I แกไขจาก Characteristics of the Thai 
Language I  เปน  Characteristics of Thai Language I  หนา ๑๗  
    ๓)  รายวิชา รหัส HTF201 ชื่อภาษาไทย  ลักษณะภาษาไทย ๒ ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ  Characteristics of the Thai Language II แกไขจาก Characteristics of the Thai 
Language II เปน Characteristics of Thai Language II หนา ๑๗  และหนา ๓๕ 
   ๔)  รายวิชา รหัส HTF409 ชื่อภาษาไทย ปญหาการใชภาษาไทยสําหรับ           
ชาวตางประเทศ  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ The Problems of Thai Language used by Foreigners  แกไข
จาก The Problems of Thai Language using encountered with Foreigners เปน The Problems of 
Thai Language used by Foreigners หนา ๔๔ 
   มติท่ีประชุม 
   ๑) อนุมัติการขอปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ .๐๘ ) หลักสูตร              
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยแกไข
ชื่อวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษ จํานวน ๔ รายวิชา 
   ๒)  มอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และ              
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๕.๒ แจงเรื่องแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  วันเสารท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑  ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย          
สายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ดังนี้ 
 
 



 ๑๐ 

 
    ๑) มติท่ีประชุม  อนุมัติให  อาจารย ดร.นพมาศ  หงษาชาติ  ขาราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ตั้งแตวันท่ี 
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๒) มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารยประสาน  นันทะเสน  ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  ตั้งแตวันท่ี ๒๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ๓) มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารยชัชวาล  นิมโรธรรม  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตั้งแตวันท่ี ๒ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมีขอสังเกตในเรื่องการแตงตั้งวันท่ีแกไขครั้งสุดทาย  
ประโยชนจะไมตกอยูกับผูสงผลงาน  โดยปกติในสวนของขาราชการจะนับตั้งแตวันท่ีขอยื่นท่ีคณะ  ไมเก่ียวกับ
วันท่ีแกไขเนื่องจากจะกระทบสิทธิ์  ใหตรวจสอบขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงสาระสําคัญระบุวาหากแกไข
เล็กนอยหรือไมแกไขใหนับตั้งแตวันท่ีขอยื่น  แตถาแกไขมากใหนับตั้งแตวันท่ีสงเลมแกไขครั้งสุดทาย  เกณฑคือ
อะไร  โดยสามารถนําขอบังคับดังกลาวหารือสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวนเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหา
การฟองรองกระทบสิทธิข้ึ์นในอนาคต  โดยหารือ ก.พ.  กฎหมาย ก.พ.ร. และหารือกฤษฎีกาท่ีรางขอกฎหมาย
ตีความแลวนํามาเทียบกับขอบังคับของมหาวิทยาลัย  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงขอบังคับใหม   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ หารือเกี่ยวกับแนวทางท่ีจะส่ือกับหลักสูตรในเรื่องจํานวนนักศึกษาลดลง  
และแนวทางในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 
  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  หารือเก่ียวกับเรื่องจํานวนนักศึกษาลดลง             
ซ่ึงฝายวิชาการไดดําเนินการพิจารณาในเรื่องของจุดคุมทุนเพ่ือใหเปนท่ียอมรับ  จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
มีการคํานวณใหมเพ่ือใหไดตัวเลขท่ีรับได  เพ่ือนําขอมูลมาเชื่อมโยงกับการคงอยูของหลักสูตร ซ่ึงจํานวน
นักศึกษานอยมากเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยลักษณะเดียวกัน  เม่ือไดขอมูลจุดคุมทุนดังกลาวก็จะสามารถบอก
ไดวาหลักสูตรใดท่ีจะยังคงอยูและหลักสูตรใดท่ีไมอยู  จึงขอหารือเก่ียวกับแนวทางท่ีจะไปสื่อกับหลักสูตรใน
เรื่องดังกลาว 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ตองจําแนกการใชเงินเปน ๒ กลุม  กลุมท่ี ๑ นักศึกษาภาคปกติซ่ึงใช
งบประมาณแผนดิน  กลุมท่ี ๒  ใชเงินบํารุงการศึกษาเพ่ือใชในการบริหารจัดการ  หากประกาศแลวโดยใช
งบประมาณแผนดินมีเทาไหรก็ตองใช  เพราะถือเปนหนาท่ีไมตองคํานึงถึงจุดคุมทุน  หรือถาหากจะไมรับ
นักศึกษาในสาขาอะไรตองวางแผนไวกอนวาจะไมรับ  ซ่ึงถารับนักศึกษามาแลวก่ีคนก็ตองสอนเพราะเปนเรื่อง
ของนโยบายซ่ึงรูปแบบใหมไมไดเนนปริมาณตองเนนในเรื่องของคุณภาพ  แตถาจะพิจารณาก็คือภาคพิเศษวา
คุมกับคาไฟ  และคาตอบแทนอาจารยผูสอนหรือไม  แตถาภาคปกติมีนักศึกษานอยติดตอกัน ๒ ป ก็ตองหารือ
กันวาควรจะปดหลักสูตรหรือไม  และตองเสนอสภามหาวิทยาลัยปดหลักสูตรกอนท่ีจะรับนักศึกษา 
  ๒)  การจางดวยเงินนอกงบประมาณ  มหาวิทยาลัยตองวางยุทธศาสตรวาจะทํา
อยางไรท่ีจะไมใหอาจารยไปจากมหาวิทยาลัยได  คือตองรูตนทุนกอนเพ่ือแกปญหาตอไป 
 



 ๑๑ 

 
  ๓)  ควรพิจารณาขอมูล ๕ ปยอนหลังท่ีใชในการบริหารจัดการนักศึกษาท่ีผาน
มาไดงบประมาณแผนดิน  งบรายได  และงบประมาณตางๆ จํานวนงบประมาณตอหัวท่ีรัฐบาลใหมา  โดยเอา
ตัวเลขดังกลาวหารดวยจํานวนนักศึกษาตอปงบประมาณ  โดยไมรวมงบประมาณสิ่งกอสราง  แตหากจะไมใช
กลยุทธท่ีต้ังรับอยางเดียวตองมาพิจารณาแลววาหลักสูตรใดท่ีไมมีนักศึกษาก็ตองยกเลิก  โดยพิจารณาจาก
ประวัติ ๕ ปท่ีผานมาโดยพิจารณาจากอัตราการสมัคร  อัตราท่ียืนยันสิทธิ์  เนื่องจากบางทีสมัครมากแตมีการ
ยืนยันสิทธิ์นอย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองแบกรับภาระคาใชจายตอหลักสูตรโดยยังไมรวมคาวัสดุใชสอย  
คาตอบแทน  คาจางอาจารยพิเศษ  งบประมาณก็จะเสียไปทําใหเงินไมพอ  ขอเสนอแนะคือ  หลักสูตรใดท่ี
ขาดทุนก็ปด  หลักสูตรใดท่ียังเปนท่ีตองการก็เปดตอ  ดังนั้นจึงตองคิดจุดคุมทุนของแตละหลักสูตรวาคาใชจาย
เทาใด  ตัวอยางวิธีคิดคือ  แบงเงินรายไดเปน ๓ กอง  คือ  คาตอบแทน  คาใชสอย  และคาวัสดุ  นําเงินรายได
มาหาร ๓  และจายคาสอนไดไมเกินจํานวนซ่ึงจะไมกระทบกับสวนอ่ืนท่ีตองบริหารจัดการ  วิธีนี้คือการบริหาร
จัดการภายใตหลักสูตรท่ีมีอยู 
  ๔)  ขอสังเกตเรื่องการจางอาจารยพิเศษซ่ึงเปนรายจายของมหาวิทยาลัย  โดย
คณะจะตองพิจารณาวาอาจารยพิเศษท่ีจางมาสอนนักศึกษาก่ีคน  คุมหรือไม  จายคาสอนแตละคนเทาใด  ตอง
วิเคราะหคาใชจายตางๆ  ควรใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู  มีการบริหารจัดการท่ีดี หรืออาจารยบางคนมีภาระ
งานยังไมถึง  ซ่ึงอาจจะแกปญหาดวยวิธีอ่ืน เชน เพ่ิมใหอยูในภาระงานของอาจารย  อาจารยท่ียังไมมี
ประสบการณในการสอนใหมาสอนระดับปริญญาตรี  สวนอาจารยท่ีมีประสบการณก็สอนระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยไมไดคาตอบแทน  ซ่ึงเราตองลดคาใชจายลง  ควรวิเคราะหและระบุวาอาจารยท่ีมีอยูสอนอะไรบาง แตละ
คนสอน ก่ีคาบ  หรือบางมหาวิทยาลัยเอาเงินท่ีจะจางอาจารยพิเศษมาจางอาจารยประจําท่ีพรอมจะสอนและ
ตองการมีรายไดเพ่ิม  โดยเลื่อนเวลาหรือสับหลีกตาราง  ซ่ึงใชเงินนอยกวาท่ีจะจางอาจารยพิเศษ  เพ่ือเปนการ
ลดคาใชจาย 
  ๕)  เสนอแนะใหเปดหลักสูตรนอยลง  โดยเปดใชระบบออนไลนใหมากข้ึน             
ใชอาจารยใหนอยลง  เกษียณอายุราชการแลวไมตองรับอาจารยเพ่ิมและไมตองจางเพ่ิม เนื่องจากผูเรียน             
ลดนอยลงไปเรื่อยๆ แลวพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นๆ ใหมากข้ึนเพ่ือเปนการสรางรายได 
  ๖)  การคิดหนวยกิต  ควรคิดหนึ่งหนวยกิตของ ปริญญาเอก  มีคาเทากับ            
หนึ่งหนวยกิตของปริญญาตรี  ควรสอนบนคอรสท่ีบริหารจัดการได  ไมควรตีกรอบแบงกองรายไดอาจารย           
ซ่ึงอาจารยจะเลิกมองรายไดไปเองถาไมไหว  แตถาพอสอนไดก็จะเปนประโยชนแกอาจารยเองวาเขาจะ
สามารถพัฒนางานวิจัยได  เนื่องจากงานวิจัยระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโทตางกันในเรื่องของการ
พัฒนางานวิจัย  ซ่ึงจะไดประโยชนมากกวาไดคาตอบแทนการสอน  คืออาจารยจะมีจํานวนเทาใดแตมี
คาตอบแทนการสอนจํากัดหรืออาจจะไมได  แตคิดเปนภาระงานไป  แตสิ่งท่ีไดคืองานวิจัย  แลวนํามาพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการ  ซ่ึงผูบริหารควรทําความเขาใจกับอาจารยซ่ึงถาหากไมทําคือถึงข้ันท่ีจะตองปด
มหาวิทยาลัย 
  ๗)  มหาวิทยาลัยอยูในเขต  EEC  ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก อาจจะเพ่ิมการ
ไปสอนในโรงงานโดยสอนหลักสูตรระยะสั้น  อบรมรายหลักสูตร  โดยเก็บหนวยกิตไวเพ่ือสมัครเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  แลวมาสอบวิทยานิพนธและสําเร็จการศึกษาโดยมีการกําหนดระยะเวลาให  ซ่ึงอาจจะเรียน
แบบออนไลนก็ได 
  ๘)  เรื่อง Work Best Learning  หรือสหกิจศึกษา  ถามหาวิทยาลัยดําเนินการ
จะเปนผลดีมาก  คือ  ประหยัดงบประมาณ  คาน้ําคาไฟ  นักศึกษาไดสัมผัสกับนายจางจริงๆ  หรือจะนําสหกิจ
ศึกษาเขามาในหลายหลักสูตรซ่ึงนาจะเปนผลดี  และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาก็มาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยได   



 ๑๒ 

 
  ๙)  หลายหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงท่ีไมมีนักศึกษาเรียนแลว  ผูบริหาร
นําหลักสูตรนั้นมาจับกลุมและพิจารณาขอมูลยอนหลัง ๕ ป  โดยแสดงดวยกราฟวิเคราะหแนวโนม  ซ่ึงบาง
หลักสูตรไปไมได  หรือหลักสูตรจะรวมมือกันทําหลักสูตรแบบบูรณาการโดยทุกคณะตองนําขอมูลไปตอยอด 
  ๑๐ )  ควรนําขอมูล ๕ ปยอนหลังเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบ                 
วาจะตองทบทวนอะไรบางอยาง  ซ่ึงภารกิจของมหาวิทยาลัยคือรับใชสังคม  สวนสังคมองคกรตองอยูไดดวย
โดยการหา  Resourse  เขามา  หาก Resourse  ไมเขามาคนในองคกรก็อยูไมไดดวย  การเรียนการสอน  การ
บริการวิชาการก็เปนสวนหนึ่ง  การหาทรัพยากรเขามาก็สวนหนึ่งซ่ึงจะเปนแบบต้ังรับหรือเชิงรุก  ถาตั้งรับก็จะ
เปนคาหนวยกิต  คาเทอม  สวนเชิงรุกก็เปนการวิจัยภายนอกซ่ึงเราอาจจะยังทําไมเต็มท่ี  มหาวิทยาลัยอยูใน
เขตเศรษฐกิจท่ีไดเปรียบทางยุทธศาสตรมากกวามหาวิทยาลัยอ่ืน  คือเราตองออกไปสัมผัสกับหนวยงาน
ภายนอกอ่ืนดวย  โดยตองตระหนักวารายไดหลักไมไดมาจากนักศึกษาแลว  จึงตองมีการปฏิรูปใหม 
  ๑๑)  ควรมีการทําเทียบโอนประสบการณในสถานประกอบการ  ในการฝก           
สหกิจศึกษาโดยจะไมเทียบประสบการณใหเต็ม ๑๐๐%  เนื่องจากนักศึกษายังไมมีระบบท่ีดีเก่ียวกับการ            
วางแผนการดําเนินการ  การสรุปวิเคราะห  ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจจะอนุโลมใหครึ่งนึง  สวนอีกครึ่งนึงก็ตองผาน
กระบวนการไป  เพ่ือเปนแรงจูงใจสําหรับผูเรียน 
  ๑๒)  ควรนําตัวเลขปปจจุบันท่ีจะเกิดข้ึนจริงมาพิจารณาปรับลด  หรือแตงตั้ง
กรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานการเงิน  โดยการวิเคราะหรายจายเปนรายหลักสูตรไมใชรายคณะ  ซ่ึงบาง
หลักสูตรมีคนมาก  บางหลักสูตรมีคนนอยซ่ึงเม่ือรวมกันจะมองไมเห็นภาพวาหลักสูตรใดไปไดหรือไมได และ
ควรกําหนดระยะเวลาการดําเนินการใหชัดเจน 
  ท่ีประชุมรับทราบ และมอบผูรับผิดชอบนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ            
ไปพัฒนา  โดยจะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แกวเก้ือกูล  มารวมคิดจุดคุมทุนของหลักสูตรดวย  
ซ่ึงกําหนดวันประชุมจะแจงใหทราบตอไป 
 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี  
๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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