
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

วันศุกรท่ี ๑๙ เมษายน 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. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ  กรรมการ  
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      ติดภารกิจ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ      ติดภารกิจ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ   ลาพัก 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ    
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายอุดม  คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  



 ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๒  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
   ๑)  แจงผลพิจารณารายชื่ออาจารยผูสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๔ คน  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณา           
ลงนามในคําสั่ง  ซ่ึงขณะนี้ไดลงนามเรียบรอยแลว 
   ๒) ถอนวาระการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกไปกอน  และประสานไปยังผูรับผิดชอบ
หลักสูตรใหเตรียมขอมูลมานําเสนอในคราวประชุมวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  
   ๓)  ถอนวาระการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๓)  ออกไปกอน  เนื่องจากทางสาขาวิชา
ตองปรับกลุมเปาหมายท่ีจะรับเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใหเรียบรอยกอน คือรับกลุมนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  และกลุมนักศึกษา ปวส. ท่ีเทียบโอน  หากปรับหลักสูตรเรียบรอยแลวจะนํามาเสนอตอ
สภาวิชาการเพ่ือพิจารณาตอไป 
   ๔)  แจงผลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๘ สาขาวิชา แจงไปยังคณะครุศาสตรเพ่ือดําเนินการ
ปรับแกไขใหถูกตองครบถวน  และนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวันท่ี ๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๒ เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงขณะนี้ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวและอยูระหวางดําเนินการ
จัดทําเอกสารเพ่ือสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๑) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                    
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๑) ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๓๕๙ คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) จํานวน ๑๓๗ คน  รวมท้ังสิ้น
จํานวน ๔๙๖ คน  โดยผานการอนุมัติของคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  สภาวิชาการเห็นชอบจากการ
แจงเวียนมติเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (คร้ังท่ี ๑) 

ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิชาชีพครู) 

รวม 

๑ การศึกษาปฐมวัย ๔๗ - ๔๗ 
๒ คณิตศาสตร ๔๗ - ๔๗ 
๓ คอมพิวเตอรศึกษา ๔๘ - ๔๘ 
๔ การสอนสังคมศึกษา ๔๘ - ๔๘ 
๕ การสอนภาษาไทย ๕๔ - ๕๔ 



 ๓ 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (คร้ังท่ี ๑) 

ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิชาชีพครู) 

รวม 

๖ การสอนภาษาอังกฤษ ๕๓ - ๕๓ 
๗ การสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป ๔๒ - ๔๒ 
๘ การสอนภาษาจีน ๒๐ - ๒๐ 
๙ ประกาศนียบัตรบัณฑติ (วิชาชีพครู) - ๑๓๗ ๑๓๗ 

รวมท้ังสิ้น ๓๕๙ ๑๓๗ ๔๙๖ 

 
  มติท่ีประชุม รับทราบการเห็นชอบการอนุมัติสําเร็จการศึกษาโดยการ            
เวียนพิจารณาใหความเห็นชอบเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ืออนุมัติปริญญา  และประกาศนียบัตรในวันเสารท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณารายช่ืออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑ 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เสนอรายชื่ออาจารยผูสอนภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑ 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒            
เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๕ หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา   
 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ 

   ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร  โรจนพิทักษกุล 
 ๓)  อาจารย ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ 
 ๔)  อาจารย ดร.กิตติวงค  สาสวด 
 

  ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ๑)  รองศาสตราจารย ดร.วิภาภรณ  บุญยงค 
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ 
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง 
 ๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 
 ๕)  อาจารย ดร.สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี 
 ๖)  อาจารย ดร.ลินดา  นาคโปย 
 

  ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 

   ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ 
 ๓)  อาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

     ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวัสนันท  วงศประสิทธิ์ 
  ๒)  อาจารย ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ 
  ๓)  อาจารย ดร.ปยะพงศ  พัดชา 
  ๔)  อาจารย ดร.ธนเดช  กังสวัสดิ์ 
  ๕)  อาจารย ดร.วิชุดา  จันทรเวโรจน 

    ๖)  อาจารย ดร.ศิริลักษณ  หลอพันธมณี 
   ๗)  อาจารย ดร.ธนธัส  ทัพมงคล 

  ๘)  อาจารย ดร.แววมยุรา  คําสุข   
 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชชัวาล  มงคล 
   ๒)  อาจารยจักรพันธ  ปนทอง 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบรายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี  
๓/๒๕๖๑  ดังนี้ ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา จํานวน ๔ คน              
๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน ๖ คน ๓) หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๓ คน  ๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ จํานวน ๘ คน  และ ๕)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
จํานวน ๒ คน 
 
 ๔.๒ พิจารณาการขอยุติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา           
ดุริยางคศิลปไทยศึกษา  
  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดจัดการ
เรียนการสอนใหกับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔  และมีกําหนดพัฒนาหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๕๙ 
สาขาวิชาฯ ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา
นาฏดุริยางคศิลปไทย  เปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทยศึกษา  แตการ
ดําเนินการนั้นไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากติดปญหา ดังนี้    
   ๑.  คุรุสภามีประเด็นขอขอมูลเพ่ิมเติมในการฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขา
วิชาฯ ไมมีขอมูล  เนื่องจากเดิมเปนหลักสูตร ศศ.บ. และเห็นวาควรเปนหลักสูตรใหมมากกวาหลักสูตรปรับปรุง 
   ๒. ปจจุบันคณะครุศาสตรอยูระหวางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม  
แผนการเรียนในสายวิชาชีพครูมีการปรับเปลี่ยนซ่ึงยังไมมีขอสรุปแนชัด 
  ในการนี้สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย จึงขอยุติการปรับปรุงหลักสูตร               
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทยศึกษา  และขอดําเนินการปรับเปลี่ยนแผนการปรับปรุง
หลักสูตรเปนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) นาฏดุริยางคศิลปไทย  โดยแบงออกเปน ๒ วิชาเอก 
คือ ๑) วิชาเอกนาฏศิลปไทย  ๒) วิชาเอกดนตรีไทย ในปจจุบันอยูระหวางการงดรับนักศึกษาซ่ึงเปนระยะเวลา 
๓ ป ทําใหจํานวนนักศึกษาลดลง  อีกท้ังทางสาขาวิชายังมีบทบาทและหนาท่ีโดยตรงในดานการอนุรักษ 
 
 



 ๕ 

 
ศิลปวัฒนธรรมไทย  ทําใหขาดบัณฑิตท่ีมีฝมือดีในดานนาฏศิลปและดนตรีไทย  อาจสงผลกระทบตอการ
ประเมินดานศิลปวัฒนธรรมตอคณะ  และมหาวิทยาลัย  จึงทําใหสาขาวิชาฯ ตองดําเนินการอยางเรงดวน  
เพ่ือใหสามารถรับนักศึกษาไดทันปการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  หากใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  แตไมใชใบประกอบวิชาชีพครูก็ไมตองยื่น
ขอตอคุรุสภาจะใชวุฒิอะไรก็ไดตามท่ี สกอ.ประกาศ หรือจะใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตตามเดิมก็ได 
   ๒)  เกณฑนี้เปนหลักสูตรป ๒๕๖๒ นักศึกษาตองไปสอบใบประกอบวิชาชีพครู
ตามปกติ  หากจะดําเนินการควรทําเปนหลักสูตรใหมเนื่องจากรหัสหลักสูตรเดิมเปนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตซ่ึงจะใชไมได 
   ๓)  ควรสํารวจความตองการการศึกษาตอระหวางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  วาหลักสูตรใดมีความตองการสูงสุด 
   ๔) หากจะทําหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จะตองปรับหลักสูตร
เปนหลักสูตร ๔ ป 
   ๕)  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป
ไทยศึกษา  ควรทําหนังสือทบทวนมติจากสภามหาวิทยาลัยและขอปรับเปลี่ยน 
   ๖)  หากทําเปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  รายวิชาเอก  และรายวิชาชีพครู  
ผูสอนมีอยูแลว  โดยใชเหตุผลเนื่องจาก มคอ.๑ ปรับเปลี่ยน 
   ๗)  มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและมีการบริหารหลักสูตรท่ีชัดเจน 
   มติท่ีประชุม ไมอนุมัติใหยุติการปรับปรุงหลักสูตร  โดยใหปรับเปลี่ยนเปน
หลักสูตรวิชาชีพครู ๔ ป  โดยความรวมมือของ ๒ คณะผลิตรวมกันระหวางคณะครุศาสตรและคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และใหทบทวนมติกับสภามหาวิทยาลัย  โดยมอบรองอธิการบดีวิชาการและ
วิจัยนัดประชุมเชิงหลักการเพ่ือดําเนินการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตรวมเชิงระบบ เชน การบริหารจัดการ  
งบประมาณ  โดยตองอธิบายเหตุผลใหชัดเจนมหาวิทยาลัยจะไดมีนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 
 ๔.๓ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
  สาขาวิชารัฐศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  
๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบรอยแลว  
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  เกณฑผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบป ๒๕๕๘ จํานวน ๑ ชิ้นใน
รอบ ๕ ป  งานวิจัยกอนหนานั้นไมจําเปนตองใส  ตองนับตั้งแตป ๒๕๖๒ เปนตนมา  
  ๒)  งานวิจัยบางงานท่ีเปนงานวิจัยรวมตองใสชื่ออาจารยในงานวิจัยใหครบ 
   ๓)  หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรปรับปรุง ป ๒๕๖๒  แตอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรไมมีผลงานตีพิมพ ป ๒๕๖๒  แตมีผลงานตีพิมพ ป ๒๕๖๓ 
 



 ๖ 

 
  ๔)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอีก ๓ คน ตองมีผลงานตีพิมพ  หรือรวมกัน 
ทําผลงานวิชาการและนําเสนอในการประชุมวิชาการทางดานรัฐศาสตร  เพ่ือใหหลักสูตรนี้ผานไปไดและเปนไป
ตามเกณฑ ๒๕๕๘ 
  ๕)  ขอสังเกตรายวิชาในแผนการเรียนไมมีรายวิชาท่ีเปนปฏิบัติมีแตทฤษฎีลวน  
โดยใหทบทวนบริบทของแตละรายวิชาใหเปนไปตามปรัชญาของหลักสูตร  
  ๖)  การแบงวิชาเอกบังคับกับวิชาเลือกเทากันจึงไมชัด ไมจําเปนตองใสรายวิชา
เลือกมาก  ใหนํารายวิชามาใสในรายวิชาบังคับ  โดยจัดใหอยูในกลุมบังคับ  และบางรายวิชาไมมีปฏิบัติ 
  ๗)  ควรจัดกลุมรายวิชาเลือกใหเปนหมวดหมูเก่ียวกับเรื่องตางๆ ท่ีใกลเคียงกัน
ไวดวยกันเพ่ือสะดวกตอการเลือกหรือการประกอบการอาชีพในอนาคตของนักศึกษา 
  ๘)  การทํางานกับสถานปฏิบัติงานเปนสิ่งสําคัญมาก  ควรเพ่ิมใหนักศึกษา                
ฝกประสบการณวิชาชีพใหไปสัมผัสวิชาชีพของตนเองในอนาคตเพ่ือใหเกิดทักษะ  ซ่ึงเปนการเผยแพรหลักสูตร
ไปยังหนวยงานตางๆ ดวย  ควรมีใหเลือกระหวางสหกิจศึกษาและมีการเตรียมกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
  ๙)  กลุมฝกประสบการณวิชาชีพตองมีใหนักศึกษาเลือกคือ ฝกงานกับสหกิจ
ศึกษา  ซ่ึงท้ัง ๒ จะไมเหมือนกัน  และตองมีเรียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกอน 
  ๑๐)  รายวิชาสัมมนาควรอยูในรายวิชาปฏิบัติได  
  ๑๑)  กอนท่ีนักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพควรมีรายวิชาท่ีเปนปฏิบัติ 
เชน ทําโครงการ  หาปญหาท่ีเก่ียวกับชุมชนและใหผูท่ีเก่ียวของเปนผูใหคะแนน  เปนการเรียนรูโดยใชโครงการ           
เปนฐาน หรืออิงโครงการเพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณกอนฝกประสบการณจริง 
  ๑๒)  ใหทบทวนตารางแสดงความสัมพันธวามีความสัมพันธกับหนวยกิตทฤษฎี
และปฏิบัติหรือไม 
  ๑๓)  ทบทวนเรื่องการคํานวณงบประมาณ 
  ๑๔)  ขอสังเกตตามเกณฑใหมป ๒๕๕๘ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองสอน
มากกวาอาจารยพิเศษ  ควรพิจารณาปรับในสวนการระบุชั่วโมงสอน 
  ๑๕) ระหวางรอการตีพิมพของอาจารยประจําหลักสูตร  ใหทบทวนเรื่อง
รายวิชาท่ีเปนทฤษฎี  วิชาเอก  เพ่ือสรางความเขมแข็งทางดานนั้นๆ  
  มติท่ีประชุม มอบผูรับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  ปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการใหเรียบรอย  
และในระหวางท่ีรอเอกสารการตีพิมพเผยแพรของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มอบผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทบทวนในเรื่องรายวิชาท่ีเปนทฤษฎี  วิชาเอก  เพ่ือสรางความเขมแข็งทางดานนั้นๆ หากปรับแกไขตามประเด็น
ตางๆ ครบถวนแลวใหนํามาเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือทราบตอไป 
   
 ๔.๔ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ    
ภาคเรยีนท่ี ๓/๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  คณะวิทยาการจัดการเสนอขออนุมัติแตงตั้ งอาจารย พิเศษ ภาคเรียนท่ี                  
๓/๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการเปดรับนักศึกษาเพ่ิมเติมระหวางภาคเรียน 
 
 



 ๗ 

 
จึงทําใหการจัดตารางสอนขาดอาจารยผูสอน  การแตงตั้งอาจารยพิเศษท่ีผานมาจึงยังไมครอบคลุม  โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒ คน  ดังนี้ 
  ๑)  อาจารยชาญณรงค  ธรรมพนิชวัฒน   สาขาวิชาการตลาด 
  ๒)  อาจารยสุดารัตน  จิตรเปรมวณิชย  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการ
จัดการ  ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๒ คน และมอบฝายเลขานุการ
แจงมติไปยังคณะวิทยาการจัดการเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
 
 ๔.๕ พิจารณาการเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเขารับการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  เพ่ือใหการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏราชนครินทรเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  
และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๒ จึงออก
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ี ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การ           
สรรหาและคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงประกาศดังกลาวใหสิทธิ์แกสภาวิชาการในการ
เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิองคกรละไมเกิน ๑๑ คน  ใน ๑๑ ดาน  ไดแก  ดานการศึกษา  ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดานการงบประมาณและการเงิน  ดานกฎหมาย  ดานการ
บริหารงานบุคคล  ดานการปกครองสวนทองถ่ิน  ดานการศาสนา  ดานศิลปะและวัฒนธรรม  และดานอ่ืนๆ    
   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติใหเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเขารับการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามดานตางๆ ดังนี้ 
 

ท่ี รายดาน รายช่ือ 
๑ ดานการศึกษา ศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ 
๒ ดานการศึกษา ศาสตราจารย ดร.มรกต  ตันติเจริญ 
๓ ดานมนุษยศาสตรและสงคมศาสตร ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ  กิตยารักษ 
๔ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ 
๕ ดานการงบประมาณและการเงิน นางสาวเฟองฟา  เทียนประภาสิทธิ ์
๖ ดานกฎหมาย นางวรนุชนันท  พงศสุรางค 
๗ ดานการบริหารงานบุคคล นายโอภาส  เขียววิชัย 
๘ ดานการปกครองสวนทองถ่ิน ดร.สีลาภรณ  บัวสาย 
๙ ดานการศาสนา นายจิตติน  ตั้งกงพานิช (ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด) 

๑๐ ดานศิลปะและวัฒนธรรม นายสมชาย  เสียงหลาย 
๑๑ ดานอ่ืนๆ  ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/ผูบริหาร

บริษัทโตโยตา 
 



 ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ รายงานความกาวหนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด  รายงานความกาวหนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๒)  ในประเด็นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ครบ ๕ คนแลว  และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  ซ่ึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานการปรับปรุง
หลักสูตรท่ีจะตองเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาชวงวันท่ี ๑๗ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  และเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม           
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น. 
 
 
 

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