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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี      ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๓.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ  
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓.   นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 

 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
                          ประธานท่ีประชุมแจงวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดรับหนังสือแจงจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาใหกําหนดระยะเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยกําหนดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้กําลังดําเนินการเตรียมขอมูลเบื้องตน ซ่ึงขอมูลสวนหนึ่ง  
เปนฐานขอมูล IQA และใชตอบเกณฑของ สมศ. ไดบางสวน โดยรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และ              
รองอธิการบดีวางแผน  ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลและจัดทําเปนฐานขอมูลเบื้องตนไวแลว 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยมีการปรับแกไขดังนี้ 
      ๑)  หนา ๒ ขอ ๒) ประโยค “และประมาณแผนดิน” แกไขเปน “และงบประมาณ
แผนดิน” ขอ ๔) แกไขคําวา “Web o matic” เปน “Webometrics” แกไขคําวา “ลิงค” เปน “ลิงก” และ
ประโยค “และบังคับอาจารยจะตองมี MRMS” แกไขเปน “และกําหนดใหอาจารยจะตองมี NRMS (National 
Research Management System) 
      ๒)  หนา ๖ ขอ ๕)  แกไขประโยค “ควรมีการชี้แจงบทบาทหนาท่ีของอาจารย  ภาระ
งานของอาจารย  และความตองการความชวยเหลือของอาจารยจากมหาวิทยาลัย....”  แกไขเปน “ควรมีการ
ชี้แจงบทบาทหนาท่ีของอาจารย ภาระงานของอาจารย  และความรวมมือประสานงานของอาจารย...”  และ
ขอ ๘) แกไขประโยค “ควรมีจุลสารจากสภาวิชาการเพ่ือสื่อสารไปถึงคณาจารยในมหาวิทยาลัย” แกไขเปน 
“ควรมีจุลสารจากสภาวิชาการเพ่ือสื่อสารขอมูลวิชาการท่ีจําเปนและทันสมัยไปถึงคณาจารยในมหาวิทยาลัย  
เพ่ือความรวมมือรวมใจในการทํางาน” 
      ๓)  หนา ๗ และหนา ๘ แกไขคําวา “ฉบับป พ.ศ.” เปน “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.” 
      ๔)  หนา ๘ แกไขคําวา “และระบุพรีลิขสิทธิ์” เปน “และระบุวิชาบังคับกอน” 
      ๕)  หนา ๑๓ วารระท่ี ๖.๑ แกไขขอความ “ท่ีประชุมรับทราบ” เปน “ท่ีประชุม
รับทราบและมอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยดําเนินการ”   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี ้
   ๑)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๔)  จํานวน ๑๖๑ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัย  
และอนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันเสารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
   ๒)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑)  จํานวน ๗๐ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัย  
และอนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันเสารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 



 ๓ 

 
   ๓)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๓  คน  ไปยังคณะเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณา
ลงนามในคําสั่ง ซ่ึงขณะนี้ดําเนินการเรียบรอยแลว 
   ๔)  แจงผลการพิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ  ผูแทน
จากคณะกรรมการสภาวิชาการเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไปยังผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 
   ๔)  แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบท้ัง ๓ หลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ และอยูระหวางเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   ๕)  แจงผลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปยังคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือมอบใหผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไข  และเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขหลักสูตรใหมีความเขมขน           
ในสวนของสมรรถนะนักศึกษา  หากแกไขแลวจึงเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
   ๖) แจงมติเรื่องการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไปยังคณะครุศาสตรเพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูแทนจากคณะมาเปนกรรมการ
สภาวิชาการแทนผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล  เนื่องจากลาออกจากราชการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ
จัดทําปฏิทินการเสนอรายชื่ออาจารยผูสอน/อาจารยพิเศษ  โดยกําหนดเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย             
และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจัดอาจารยผูสอน  ซ่ึงหลักสูตรจะตอง
เสนอรายชื่ออาจารยผูสอน/อาจารยพิเศษลวงหนา ๓ เดือน  เพ่ือใหเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด  สวนการจาง
อาจารยพิเศษควรกําหนดเปนภาพรวมตลอดท้ังป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) ระดับ 
ปริญญาตรี จํานวน  ๖๓  คน  โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะเรียบรอยแลว                  
จึงนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาดังนี ้
 
 
 
 



 ๔ 

 
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๒) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
๑ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ๑๒ - ๑๒ 
๒ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ๙ - ๙ 
๓ การจัดการ ๓ - ๓ 
๔ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๓ - ๓ 
๕ คอมพิวเตอรธุรกิจ ๒ - ๒ 
๖ รัฐประศาสนศาสตร ๒ - ๒ 
๗ การบัญชี ๓ - ๓ 
๘ เทคโนโลยีการเกษตร ๕ - ๕ 
๙ สาธารณสุขศาสตร ๑๘ - ๑๘ 

๑๐ นิติศาสตร ๖ - ๖ 
 รวมท้ังสิ้น ๖๓ - ๖๓ 

 
 

  มติท่ีประชุม  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๖๓ คน และมอบฝายเลขานุการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป   
 
 ๔.๒  พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
    ๑)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตร (สมอ.๐๘)  ดังนี้ 
      ๑.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๑ คน 
คือ อาจารย ดร.อภิรดี  ศรีภิรมยรักษ  คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เนื่องจากโอนยายไปประจําหลักสูตร
อ่ืน  เม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปล่ียนเปน อาจารยโปรดปราณ ทาศิริ คุณวุฒิ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)  
และคุณวุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)  
      ๑.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๑ คน 
คือ ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี  ปกกะสีนัง  คุณวุฒิ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เนื่องจากลาออกจาก
ราชการ  เม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  เปล่ียนเปน ผูชวยศาสตราจารยสุพรัตรา  แดงเจริญ  คุณวุฒิ วท.ม. 
สาขาสถิติประยุกต (การจดัการระบบสารสนเทศ) 
     โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
    ๒) บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  ดังนี้ 
        ๒.๑)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๑ คน  
คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช  พุฒแกว คุณวุฒิ  ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) เนื่องจากมีผลงานทาง 
 



 ๕ 

 
วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง  จึงสงผลตอการมีคุณสมบัติในการเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  เปล่ียนเปน  อาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล  คุณวุฒิ กศ.ด. (หลักสูตรและ 
การสอน)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑             
วันศุกรท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันจนัทรท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๒.๒)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) คือปรับรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรจากจํานวน ๕ คน เหลือเพียง  ๓  คน  เนื่องจาก อาจารยสุวัทนา  สงวนรัตน คุณวุฒิ กศ.ด. 
(หลักสูตรและการสอน) ลาออกจากราชการ  และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช  พุฒแกว  คุณวุฒิ ศษ.ด. 
(หลักสูตรและการสอน) มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  โดยดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตรโดยการแจงเวียนมติเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  และผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยโดยการแจงเวียนมติ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑   
      ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
      ๑.  หากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน           
จะขอใบประกอบวิชาชีพครูตองแจงความประสงคไปยังคุรุสภา  ซ่ึงหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเรียน
ควบคูกับการฝกประสบการณวิชาชีพได  ท้ังนี้ ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพตามท่ี
กําหนด 
      ๒. ควรมีตํ าแหน งทางวิชาการหนาชื่ ออาจารย ทุกคน เชน  อาจารย                
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
      ๓. ใหตรวจสอบปท่ีพิมพงานวิจัยของอาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล             
ในรายการสุดทายใหถูกตอง  และตัดงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลนพนันของเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  เนื่องจากผลงานไมสมบูรณ 
     มติท่ีประชุม 

๑. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๓. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และการขออนุมัติปรับรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรจาก ๕ คน เหลือ ๓ คน 

๔. มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียด
หลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๓ หลักสูตร  ตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตอไป 
 



 ๖ 

 
 ๔.๓ การยายสังกัดสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ 
  อาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  และกลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดมี
การขอยายสังกัดสาขาวิชา  ดังตอไปนี้ 

๑) อาจารย ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ  และอาจารย ดร.ปยะพงศ  พัดชา             
ไดขอยายไปสังกัดสาขาวิชาการจัดการ  และในการนี้สาขาวิชาการจัดการไดมีมติรับยาย  โดยมีขอตกลงตามท่ี
สาขาวิชาการจัดการกําหนด 

๒) อาจารย ดร.ณัฐพล  บัวเปลี่ยนสี  และอาจารย ดร.นิชชิชญา  เกิดชวย             
ขอยายไปสังกัดสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  ไดมีมติ              
รับยาย 

๓) อาจารยกลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  คือ  อาจารย ดร.กิติวงค  สาสวด  
และผูชวยศาสตราจารยประสาน  นันทะเสน  ไดขอยายไปสังกัดสาขาวิชาการจัดการ  และสาขาวิชาการ
จัดการไดมีมติรับยาย  โดยมีขอตกลงตามท่ีสาขาวิชาการจัดการกําหนด 
    โดยผานความเห็นชอบในการขอยายสังกัดสาขาวิชาจากคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ  และคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  
วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
      ท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้ออกเนื่องจากเปนอํานาจการบริหารจัดการของคณบดี 
 
 ๔.๔ พิจารณาการแกไขขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘  ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระบบสารสนเทศท่ีใชในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๒๓ กําหนดใหระดับข้ันผลการเรียน F มีความหมายคือ ตก (Fail) และมีคาระดับ 
๐.๐๐  โดยใหระดับข้ันผลการเรียน F ใหใชกรณีท่ีไดกระทําการตามขอ ๒๔๑  (ใหนํา F มาเปนตัวหาร) โดย
ยกเวนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไวในขอ ๓๒ (๓) (ข)๒  ซ่ึงกําหนดมิใหนํา F มาเปนตัวหารในการวัด
และประเมินผลการศึกษานั้น ขัดตอระบบสารสนเทศท่ีใชในการวัดและประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนรองรับขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  อยางไรก็ดี ดวยมหาวิทยาลัยเห็นวา ขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กับระบบสารสนเทศท่ีใชในการวัดและประเมินผลการศึกษาไมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน  จึงไดเริ่มประเมินผลกระทบ  หาแนวทางในการแกไข และทดลองแกไขในระบบจําลอง โดยนํา F            
มาเปนตัวหาร แตเนื่องจากเกรงวาหากมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอบังคับและระบบวัดและประเมินผลเสร็จ
แลวจะทําใหนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูกอนปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนมากจะไดรับผลกระทบจากการปรับ
ระบบสารสนเทศดังกลาว  ซ่ึงอาจทําใหพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๔๘ ของขอบังคับวาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได  
 มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับโดยใหพิจารณาใน ๒ ประเด็นคือ 

๑. ใหมีผลกับนักศึกษาตั้งแตรหัส ๕๘ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี  
๒/๒๕๖๑ เปนตนไป หรือ 
   ๒.  ใหมีผลกับนักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๖๑  เปนตนไป 
 
 



 ๗ 

 
    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้  
    ๑ .   ตองพิจารณาวากฎหมายเปนคุณหรือเปนโทษ  ซ่ึงหากเปนโทษ           
จะไมนํามาใชยอนหลัง  โดยตองใชต้ังแตวันท่ีประกาศฯ เปนตนไป แตหากเปนคุณอาจพิจารณาไดอีกกรณี
หนึ่งคือถาประกาศใชวันใด  จะไมมีสิทธิ์ใชยอนหลัง 
    ๒.  ขอสังเกตในบางมหาวิทยาลัยไมไดนําเกรด F มาคํานวณเกรดเฉลี่ย             
แตนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหผานซ่ึงไมสามารถเปลี่ยนรายวิชาได  บางมหาวิทยาลัยหาก
นักศึกษาไดเกรด F ติดตอกัน ๒ ครั้ง  นักศึกษาสามารถเขียนคํารองขอเปลี่ยนรายวิชาท่ีเทียบเคียงกันหรือ
สัมพันธกันไมนอยกวารอยละ ๗๐ - ๗๕  
    ๓.  ประกาศฯ ไมควรมีผลยอนหลังกับนักศึกษาเกา  ควรมีผลกับนักศึกษาใหม 
   มติท่ีประชุม   
   ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเลือกวิธีท่ี ๒ ใหมีผลกับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑  
เปนตนไปโดยไมมีผลยอนหลัง   
   ๒.  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการหาวิธีการคํานวณ
เกรด F โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน รวมถึงดําเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาดวย 
   ๓.  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตอไป 
 
 ๔.๕ พิจารณาขอมูลรายงานความกาวหนาของแนวทางการกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีไมผานองคประกอบท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จํานวน ๔ หลักสูตร 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอใหมหาวิทยาลัยรายงาน
ความกาวหนา  ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรท่ีเปนปจจุบัน พรอมท้ังขอมูลการรับนักศึกษาในปการศึกษา 
๒๕๖๐ และขอมูลการดูแลนักศึกษาคงคางในหลักสูตร ท่ีมีผลการประกันคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี ๑ 
(การกํากับมาตรฐาน) มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ติดตอกัน            
๒ ป ในปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จํานวน ๑ หลักสูตร และปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓ หลักสูตร 
ดังนี้ 

  ๑)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) ไมผานการกํากับมาตรฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ขอท่ี ๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ไมครบตามเกณฑ  โดยขาดอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน ๒ คน 

  ๑.๑)  งดรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ เนื่องจากไมผานการ
ประกันคุณภาพและอาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑ 

  ๑.๒)  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกาศรับอาจารยเปนลําดับมาตั้งแตป
การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๓ ครั้ง ปจจุบันประกาศรับครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๒ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

  ๑.๓)  หลักสูตรรายงานขอมูลปจจุบันและแผนการศึกษารายบุคคลของ
นักศึกษา โดยมีนักศึกษาตกคาง จํานวน ๑๓ คน (รหัส ๕๗ จํานวน ๓ คน และรหัส ๕๘ จํานวน ๑๐ คน)            
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๑.๔)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน มีมติท่ีประชุม
รวมกันวายังไมสามารถกําหนดระยะเวลาการปดหลักสูตรไดเนื่องจากมีนักศึกษาตกคาง 



 ๘ 

 
  ๒)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางการศึกษาและการสอน

ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไมผานการกํากับมาตรฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ขอท่ี ๑ จํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

  ๒.๑)  มีนักศึกษาตกคาง รหัส ๕๖ จํานวน ๒ คน คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ๒.๒)  ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) อาจารยประจํา
หลักสูตรครบตามเกณฑ ๖ คน เริ่มใชหลักสูตรปการศึกษา ๒๕๖๐ สกอ.รับทราบหลักสูตรแลวเม่ือวันท่ี ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 

  ๓)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไมผานการกํากับมาตรฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ขอท่ี ๑ จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 

  ๓.๑)  ดําเนินการประกาศรับอาจารย  ๑ คน และบรรจุ เ ม่ือวัน ท่ี ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  ๓.๒)  มีนักศึกษา รหัส ๕๗ จํานวน ๗ คน และรหัส ๕๙ จํานวน ๓ คน  
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ๓.๓)  อยูระหวางดําเนินการเสนอขอเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรตอสภา
วิชาการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

  ๔)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไมผานการกํากับมาตรฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ขอท่ี ๑๑ การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

  ๔.๑)  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือป ๒๕๕๙ 
เนื่องจากคุณสมบัติอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  ๔.๒)  อยูระหวางดําเนินการขอเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน แทน
อาจารยท่ีลาออก 

  ๔.๓)  หลักสูตรรายงานขอมูลพ้ืนฐานและแผนการศึกษารายบุคคลของ
นักศึกษาตกคาง จํานวน ๕ คน คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ๔.๔)  หลักสูตรจะดําเนินการปดหลักสูตรเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา             
ทุกคน 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) หากจะปดหลักสูตรตองปดแบบมีเง่ือนไข  คือ  ตองใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจนหมด  แตชื่อของ
หลักสูตรจะยังอยูในรายการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปตลอดจนกระท้ังปดหลักสูตร                 
ซ่ึงแนวทางเลือกอีกประการหนึ่งคือ ปรับหลักสูตรใหเปนแขนงโดยใชอาจารย ๓ คน ซ่ึงหากทําไดก็จะเปนการ
ลดตนทุนของแตละสาขาวิชา  และหากหลักสูตรไมไดรับการรับรองมหาวิทยาลัยจะมอบปริญญาไมได  และ
หากมหาวิทยาลัยดําเนินการหาอาจารยยังไมครบอาจจะตองยายนักศึกษาไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 
 



 ๙ 

 
๒. ใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการหาอาจารยประจําหลักสูตรหลายวิธีการ  เชน 

จางอาจารยเกษียณระหวางรอการหาอาจารยประจําหลักสูตร  หากดําเนินการไมไดใหปดหลักสูตรแบบมี
เง่ือนไข   

๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ตองหาผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูชวยศาสตราจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
เพ่ิมอีก ๒ คน  หรือหากหาไมไดควรงดรับนักศึกษา  และปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขและดูแลนักศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษา 
    มติท่ีประชุม 
  ๑.  เห็นชอบรายงานความกาวหนาของแนวทางการกํากับมาตรฐานหลักสูตร          
ท่ีไมผานองคประกอบท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จํานวน ๔ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  ๒๕๕๙ ) ๓ ) หลักสูตร             
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๕๙) และ                     
๔) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   ๒.  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา               
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา  ท้ังนี้หากยังดําเนินการไมเปนไปตามเกณฑใหดําเนินการปดหลักสูตรและดูแลนักศึกษาจนกวา
จะสําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)   
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  เดิมคือ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับรอง
คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจงการ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จํานวน  ๒  คุณวุฒิ  ดังนี้ 
   ๑)  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  สาขาวิชานิเทศศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร              
เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 



 ๑๐ 

 
 
    ๒)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙)  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๕.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแจงปดหลักสูตร  
จํานวน ๓ หลักสูตร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงรับทราบการแจงปดหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  มีมติ
รับทราบการแจงปดหลักสูตร  จํานวน ๓ หลักสูตร  ดังนี้ 
   ๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ๒)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
   ๓)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
   โดยหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษาแลวแตยังมีนักศึกษาคงเหลือ  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะใหปดหลักสูตรไดก็ตอเม่ือนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกลาวแลว  อาจารย
ประจําหลักสูตรนั้นๆ จึงสามารถไปเปนอาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนได 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๕.๔ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  แจงการพิจารณา
มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏราชนครินทร 
   สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา แจงวา คณะกรรมการ
อํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาพิจารณาแลว  มีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๓๙๐ เม่ือวันท่ี 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาผูสอบไลไดปริญญาตรีนิติศาสตร ภาคนอกเวลาราชการ 
(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ซ่ึงตั้งอยู ณ เลขท่ี ๔๒๒ ถนนมรุพงษ  ตําบลหนาเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย ๒๔๐๐๐ เทียบไดไมต่ํากวาวิทยฐานะผูสอบไลไดปริญญาตรีนิติศาสตร
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามขอบังคับ             
เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ขอ ๕๖ (๒) ซ่ึงสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาจะมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในโอกาสตอไป 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๕ สภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณาใหความเห็นชอบ มคอ.๒ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   สภาการสาธารณสุขชุมชนไดดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบ มคอ.๒ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตร 
 



 ๑๑ 

 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เม่ือคราวประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑             
แตเนื่องจากปจจุบันขอบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรยังไมแลวเสร็จสมบูรณ  สภาการสาธารณสุขชุมชนจึงขอสงวนสิทธิไวซ่ึงการทวนสอบเนื้อหาใน
หลักสูตรเก่ียวกับการกระทําทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา ๓(๑)(๒)(๓)(๔) แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกครั้งหนึ่ง  ท้ังนี้ เม่ือสภาการสาธารณสุขชุมชนไดมีมติใหปรับปรุง
แกไขเพ่ิมเติมหลักสูตรตามกรอบอํานาจหนาท่ีเปนประการใด  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภาคณบดีฯ ไดรวม
พิจารณาหลักสูตรกับสภาฯ ขางตน  ดําเนินการปรับปรุงใหสอดคลองกับการทวนสอบเนื้อหาในหลักสูตรของ
สภาวิชาชีพฯ ตอไป    
   ท่ีประชุมรับทราบ     
 
 ๕.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  แจงบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกับสมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย 
   สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  แจงบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) ทางวิชาการวาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อัตโนมัติ  ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกับสมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย เม่ือวันท่ี ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ีผานมา 
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ การวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร 
   รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  แจงเรื่องการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับ
หลักสูตร  ซ่ึงผูดําเนินการหลักคือกองนโยบายและแผน  ผลการคํานวณตนทุนตอหนวยในภาพรวมสวนใหญ 
จะไมคุมทุน  โดยสูตรการคํานวณคือ นําคาใชจายในป ๒๕๖๐ มาคํานวณคาใชจายระดับหลักสูตร                
แบงออกเปน ๒ สวนคือ  ๑)  ทางตรง ไดแก งบบุคลากร  เงินเดือน  เงินประจําตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร  งบดําเนินงาน  ตอบแทนใชสอยวัสดุ  งบลงทุน  ครุภัณฑกับสิ่งปลูกสราง  
งบประมาณอ่ืนๆ ๒) คาใชจายทางออม  คือ คาใชจายท่ีเกิดข้ึนท่ีสวนกลางเปนคาใชจายของหนวยงาน
สนับสนุนท้ังหมดและปนสวนดวย ๔ เกณฑ  คือ เกณฑปนสวนจํานวนบุคลากร  เกณฑปนสวนดวยนักศึกษา
เต็มเวลา (FTES) เกณฑปนสวนดวยขนาดพ้ืนท่ี และเกณฑปนสวนดวยเกณฑผสม สวนรายรับคํานวณจาก
คาลงทะเบียนตอหัวตอปการศึกษา  รายรับงบประมาณแผนดิน  คาลงทะเบียน 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑.  หากคํานวณภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย  คิดงบรายไดและงบประมาณแผนดิน                 
หักคาใชจาย  เชน  เงินเดือนท้ังมหาวิทยาลัย  คาน้ํา  คาไฟ  คาบริหารจัดการ  เหลืองบประมาณดําเนินการ
เทาใด  แลวหารยาว  จะเหลืองบประมาณท่ีไวใชดําเนินการตอหัวตอป 
   ๒.  ทุกหลักสูตรจะตองคํานวณจุดคุมทุนวารับนักศึกษาไดเทาใดจึงจะไมขาดทุน 
   ๓.  ควรจัดอบรมผูทําหลักสูตรในการคิดจุดคุมทุน 
   ๔.  หากไมปดหลักสูตรท่ีไมคุมทุนควรมีวิธีการใหดําเนินการ เชน ใหแบงการ
บริหารจัดการตามสัดสวน  จัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นและไดใบรับรอง 



 ๑๒ 

 
   มติท่ีประชุม  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการประสานกองนโยบายและแผน 
ใหนําตัวเลขมาคํานวณในท่ีประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
 
 ๖.๒ เรื่องการปรับรูปแบบเอกสารการประชุมใหเปนมาตรฐาน 
   ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ  เสนอแนะใหจัดทํารูปแบบเอกสารในการ
เขาประชุมสภาวิชาการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  เชน  หนาปกชื่อมหาวิทยาลัยอยูบนสุด  ถัดมาเปนชื่อ
หนวยงาน  และหากเปนองคคณะบุคคลจะไมมีคําวา “คณะกรรมการสภาวิชาการ” หรือ “คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย”  ใหใชวา “สภาวิชาการ” หรือ “สภามหาวิทยาลัย” 
   ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบฝายเลขานุการปรับแกไขใหถูกตอง และแจงผูท่ี
เสนอเอกสารเขาท่ีประชุมสภาวิชาการถือเปนแนวปฏิบัติ     
 
 ๖.๓ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๖  
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 
 
 
 

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