
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี       ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๕. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ      กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ   กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ  กรรมการ  
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ        ไปราชการ 
 ๒. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา      ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ                  ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นายอุดม  คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๓. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ประธานท่ีประชุม แจงวา ขณะนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏประชุมเพ่ือมอบนโยบายท่ีสําคัญโดยแบงเปน ๔ กลุมคณะทํางาน คือ               
๑) กลุมผลิตพัฒนาครู  โดยมอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนแกนนําในการชวยพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 



 ๒ 

 
ราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง  ๒) พัฒนาระบบ Non-Degree โปรเจค  ซ่ึงจะนําเสนอในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๓) เรื่อง
การพัฒนาทองถ่ิน  แผนบูรณาการของท้ัง ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีดําเนินการรวมกันในเรื่อง SME Park              
ท่ีจะเกิดข้ึนในภูมิภาค ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจําดําเนินการเรื่องผลิตภัณฑชุมชน  โปรเจค             
แผนบูรณาการผูสูงอายุ  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนแกนนําในการจัดทําพัฒนาแผนบูรณาการ  
เรื่องเมืองนาอยู  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปนแกนนําในเรื่องการทองเท่ียว เปนตน ซ่ึงจะมีการนําเสนอ
แนวทางการดําเนินงานดังกลาววันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท่ีจังหวัดสกลนคร 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
   ๑)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา และการขอรับ
ปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๔) ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑๑๘ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๒๐ คน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาแลวเม่ือวันเสารท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ๒)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ จํานวน  ๔๙  คน  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งซ่ึงอธิการบดีลงนามเรียบรอยแลว 
 ๓) แจงผลการพิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร              
เพ่ือทราบ  และเสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเม่ือวันเสารท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ๔) แจงผลการพิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือทราบ  และเสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเม่ือ               
วันเสารท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ๕) แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติคุณวุฒิและประสบการณของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๖๒) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือทราบ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) ไปยังคณะวิทยาการจัดการเพ่ือทราบ และเสนอไปยัง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเม่ือวันเสารท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 



 ๓ 

 
 ๖) แจงผลการพิจารณาการขอทบทวนมติท่ีประชุมสภาวิชาการ เรื่อง การเสนอ
ขอแตงต้ังอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ซ่ึงอนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาดนตรีสากล  
สาขาวิชาทัศนศิลป  และสาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ  แจงไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ือดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ซ่ึงอธิการบดีลงนาม           
ในคําสั่งเรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา และการ               
ขอรับปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๑) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน               
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๑) ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๑๔๓ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๑ คน และระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ คน                 
รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๕๖ คน ดังนี้ 
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑ (คร้ังท่ี ๑) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
๑ ศิลปศาสตร ๖ - ๒ ๘ 
๒ วิทยาศาสตร ๒๖ - - ๒๖ 
๓ การบริหารธุรกิจ ๔๗ ๔ - ๕๑ 
๔ รัฐประศาสนศาสตร ๑๐ ๓ - ๑๓ 
๕ วิศวกรรมศาสตร ๖ - - ๖ 
๖ เทคโนโลย ี ๑๓ - - ๑๓ 
๗ นิเทศศาสตร ๒ - - ๒ 
๘ นิติศาสตร ๑ - - ๑ 
๙ การศึกษา - ๔ - ๔ 

๑๐ การบัญชี ๘ - - ๘ 
๑๑ สาธารณสุขศาสตร ๒๔ - - ๒๔ 

รวมท้ังสิ้น ๑๔๓ ๑๑ ๒ ๑๕๖ 

  
   ผานการอนุมัติของคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะ  คณะกรรมการ                  
สภาวิชาการจากการแจงเวียนมติ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติปริญญา เม่ือวันเสารท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
 ๓.๓ แจงผลพิจารณาการเสนอขอความเห็นชอบการปดหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 
วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ท่ีประชุมพิจารณาการเสนอขอความเห็นชอบปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปดหลักสูตร              
แบบสมบูรณของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
โดยมีขอมูลประกอบดังนี้ 

๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐              
เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขณะนั้นมีนักศึกษาตกคาง จํานวน ๔ คน บัดนี้นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
แลว ไมมีนักศึกษาตกคาง 

๒. ผานความเห็นชอบในการปดหลักสูตรแบบสมบูรณจากคณะกรรมการ             
คณะครุศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการโดยการแจงเวียนมติ เม่ือวันศุกรท่ี ๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  เม่ือวันศุกรท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ               
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) แบบสมบูรณ  เม่ือวันอาทิตยท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๓ คณะครุศาสตร (เพ่ิมเติม) 
  คณะครุศาสตรขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา มีภาระงาน
สอนภาคปกติในความรับผิดชอบ จํานวน ๙๒ คาบ มีอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน ๒ คน ซ่ึงขณะนี้อาจารย
ประจําสาขาวิชามีภาระงานสอนเกินเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว  ดังนี้ 

๑. อาจารย ดร.หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต (ประธานสาขาวิชา) มีภาระงานสอน           
ภาคปกติจํานวน ๑๒ คาบ  และภาคพิเศษ (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) จํานวน ๑๒ คาบ  รวมท้ังสิ้น ๒๔ คาบ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา  กุลนภาดล  มีภาระงานสอนภาคปกติ 
จํานวน ๑๖ คาบ  และภาคพิเศษ (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) จํานวน ๑๒ คาบ  รวมท้ังสิ้น ๒๘ คาบ 
   จากภาระงานสอนดังกลาวยังมีคาบเหลืออีก ๖๔ คาบ จึงไดประสานขอความ
อนุเคราะหจาก ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด  อาจารยประจําสขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาท่ีมีศักยภาพชวยสอนได  
จํานวน ๔ คาบ  ซ่ึงยังมีภาระงานสอนเหลืออีก ๖๐ คาบ ท้ังนี้ อาจารยพิเศษท่ีเคยเสนอชื่อไวและไดรับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการแลวเม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีจํานวนไมเพียงพอ  
และบางทานไมสามารถมาสอนใหไดในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษาจึงมีความ
ประสงคขอเสนอชื่ออาจารยพิเศษ (เพ่ิมเติม) จํานวน ๒ ทาน ดังนี้ 
 



 ๕ 

 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศลักษณ  กลิ่นหอม  

   ๒.  อาจารย ดร.เดชา  วรรณพาหุล 
 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑. อาจารยท้ัง ๒ ทานท่ีเชิญมาเปนอาจารยพิเศษสอนวัดผลหรือสอนวิจัย    
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรีประกอบแลว หากสอนในรายวิชาวิจัยในชั้นเรียนได แตไม
ควรสอนวิจัยเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ ซ่ึงมีผลตอคุณภาพการสอนท่ีตรงสาขาวิชา 
   ๒.  ขอสังเกตในเรื่องการมีผลตอการสอบใบประกอบวิชาชีพ ซ่ึงนักศึกษารหัส 
๖๒ ทุกคนจะตองสอบใบประกอบวิชาชีพ 
   ๓.  คณะครุศาสตรควรทบทวนการตรวจสอบและมอบหมายอาจารยผูสอน             
ทุกคุณวุฒิของอาจารยพิเศษใหตรงกับรายวิชาท่ีสอนนักศึกษา  หรือคุณวุฒิท่ีสะทอนวาสามารถสอนนักศึกษา
ได เนื่องจากมีผลตอการสอบใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษา และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมตอการ
ประเมินหลักสูตรครุศาสตร ๔ ป 
   ๔. เสนอแนะหากตองการผูมีความเชี่ยวชาญทางดานนี้  ควรจะเปนตําแหนงท่ี
เปนศึกษานิเทศกซ่ึงจะมีความเชี่ยวชาญเปนอยางดี   

  มติท่ีประชุม  
  ๑. อนุมัติในหลักการ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) ท่ีเสนอขอจํานวน ๒ คน โดยมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ                
สภาวิชาการวาหากคณะ/สาขาวิชา มีอาจารยพิเศษทานอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนกวาอาจารยพิเศษท่ีเสนอมา
ใหพิจารณามอบหมายอาจารยทานอ่ืนกอน  แตถาจํานวนผูสอนมีไมเพียงพอจึงจะนํามาพิจารณาตอไป 

  ๒.  มอบคณะครุศาสตรทบทวนการตรวจสอบและมอบหมายอาจารยผูสอน             
ทุกคุณวุฒิของอาจารยพิเศษใหตรงกับรายวิชาท่ีสอนนักศึกษาหรือคุณวุฒิท่ีสะทอนวาสามารถสอนนักศึกษาได 
เนื่องจากมีผลตอการสอบใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษา  และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมตอการ
ประเมินหลักสูตรครุศาสตร ๔ ป 
 
 ๔.๒ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  คณะครุศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจํา
หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารยชนิกานต  รัตนชัยไพศาลกุล  คุณวุฒิ Master of Teaching Chinese 
to Speakers of Other Languages (MTCSOL) เนื่องจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปล่ียนเปน           
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด  คุณวุฒิ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 



 ๖ 

 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จํานวน ๑ คน คือ 
เปลี่ยนจาก อาจารยชนิกานต  รัตนชัยไพศาลกุล  เนื่องจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  เปลี่ยนเปน               
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
    สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขออนุมัติ
ปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้ 
    ๑.  เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารย             
ธีระพงษ  ทศวัฒน  คุณวุฒิ ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) เนื่องจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ตั้งแตวันท่ี 
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เปล่ียนเปน อาจารยวรภัทร  เมฆขจร  คุณวุฒิ ศศ.ม. (พัฒนสังคมศาสตร)            
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี  
๓/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒.  ปรับแกไขรายละเอียดในหลักสูตร  โดยมีสาระสําคัญในการปรับแกไข ดังนี้ 
    ๑)  แกไขการพิมพชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษไมตรงกัน 
    ๒)  แกไขการพิมพชื่อรายวิชาภาษาไทยไมตรงกัน 
    ๓)  แกไขการสะกดคําชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    ๔)  แกไขการพิมพรายวิชาเกินในกลุมวิชาเลือกการจัดการทรัพยากรมนุษย 
    ๕)  แกไขการพิมพรหัสวิชาภาษาอังกฤษ 
   โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๑ คน คือ เปลี่ยนจาก 
อาจารยธีระพงษ  ทศวัฒน  เนื่องจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปลี่ยนเปน อาจารยวรภัทร  เมฆขจร และ 
เห็นชอบการปรับแกไขสาระสําคัญรายละเอียดในหลักสูตร  โดยมอบสาขาวิชาเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ดังกลาวใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเร็ว และมอบฝายเลขานุการเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
   สาขาวิ ชา เทคโนโลยีการ เกษตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓)  ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราวประชุม          
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 



 ๗ 

 
ประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาไดปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว 
  มติท่ีประชุม  เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ (มคอ.๑) ซ่ึงเม่ือตรวจสอบแลวเลมหลักสูตรท่ีนํามาเสนอ            
ยังไมสอดคลองกับ มคอ.๑ โดยท่ีประชุมมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสื่อสารกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรใหปรับหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยใชชื่อสาขาวิชา ขอ (๘) เทคโนโลยีอ่ืนๆ  
แลวจึงนํามาเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๕ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓)  ตามกระบวนการและข้ันตอนของ
การพัฒนาหลักสูตรใหมแลวนั้น  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาได
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว 
   มติท่ีประชุม  เนื่องจากยังพบปญหาในเรื่องอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังนั้นจึงขอใหสาขาวิชา
กลับไปหารือในประเด็นดังกลาวกอน  เม่ือเรียบรอยแลวจึงจะนํามาเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาตอไป   
 
 ๔.๖ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขออนุมัติเปลี่ยน
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารยกอเกียรติ  กาญจนรัตน  คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
เนื่องจากลาออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปล่ียนเปน อาจารยธีระศักด์ิ  พัฒนเจริญ  
คุณวุฒิ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๑ คน คือ 
เปลี่ยนจาก อาจารยกอเกียรติ กาญจนรัตน เนื่องจากลาออกจากราชการ เปลี่ยนเปน อาจารยธีระศักด์ิ              
พัฒนเจริญ และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัย                
เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 
 
 



 ๘ 

 
 ๔.๗ พิจารณาการเสนอขออนุมัติเปล่ียนแปลงผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   คณะครุศาสตร  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ รายวิชา EEN๗๐๒ ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร
การศึกษา เดิมผูสอนคือ อาจารย ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์  สอนรวมกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช   
พุฒแกว แตเนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช  พุฒแกว  แจงภายหลังวาไมสามารถมาสอนในรายวิชา
ดังกลาวได  จึงขอเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชชาภรณ  รัตนภุมมะ เปนผูสอนรวมแทน ท้ังนี้ไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 
๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ซ่ึงมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอนรายวิชา EEN๗๐๒ 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารการศึกษา จาก ผูช วยศาสตราจารย  ดร .ปยะนุช  พุฒแกว เปน               
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชชาภรณ  รัตนภุมมะ 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
รายวิชา EEN๗๐๒ ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารการศึกษา เปล่ียนจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช   
พุฒแกว เปล่ียนเปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชชาภรณ  รัตนภุมมะ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

  -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ หารือมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีการพิจารณาผู เชี่ยวชาญ                 
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ  ภาระงานสอน  ท่ีประชุมจึงขอใหสภาวิชาการชวยกําหนดหลักสูตรในปจจุบัน
จะดําเนินการอยางไรเม่ือมีจํานวนนักศึกษานอย และเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนของหลักสูตร เนื่องจากจุดคุมทุน             
ติดลบ  สภาวิชาการมีนโยบายอยางไร 
  ท่ีประชุมเสนอแนวนโยบายในการดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  นําขอมูลจากการประกันคุณภาพมาพิจารณา  ซ่ึงมีผลการวิเคราะหตนทุน 
ตอหนวยของทุกหลักสูตร  และจะเห็นภาพวาตนทุนตอหนวยของหลักสูตรใดท่ีไมคุมคา 
  ๒)  ควรกําหนดและคํานวณวานักศึกษาปท่ี ๑ ท่ีเขามารับข้ันต่ําเทาใดจึงจะ
เปดรับได 
  ๓)  ปรับหลักสูตรท่ีไมมีกําไร  คิดตนทุนใหถูกตอง  ชี้ใหเห็น  สะทอนใหเห็น
ท้ังหมดแลวปรับมาเปนแขนง  ซ่ึงแขนงจะยุบหรือเพ่ิมสามารถทําไดงายแตตองลดอัตราซ่ึงไมไดเปนสาขาวิชา
แลว  มีวิชาแกนกลาง  มีวิชาชีพเฉพาะ  หากสาขาใดไมมีนักศึกษาก็ใหอาจารยสอนวิชาแกนกลางแทน  หรือถา
ไปไมไหวก็ตองปดหลักสูตร  ซ่ึงจะตองปรับตัวสูกับวิกฤตในขณะนี้ 
 
 



 ๙ 

 
  ๔)  ฝายการเงินควรทบทวนในการเบิกคาตอบแทนการสอน  ซ่ึงจะจายเทาเดิม
ไมได ควรจะตองผันแปรไปตามจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง  หรือหากเบิกคาสอนไมไดก็ใหคิดเปนภาระงาน 
  ๕)  หลักสูตรท่ีมีจํานวนนักศึกษาคอนขางลดลงเรื่อยๆ และมีแนวโนมจะครบ             
๕ ป  และตองพ่ึงอาจารยพิเศษอยูตลอด แสดงวาหลักสูตรนั้นไมนาจะดําเนินตอไปได  ฉะนั้นจะตองเริ่ม              
หาทางวาหลักสูตรดังกลาวท่ีอาจารยยังไมเกษียณพอจะใชเปนอาจารยในหลักสูตรใหม  โดยท่ียังมีคนสมัครจาก
ชองทางอ่ืน  ซ่ึงจุดนี้จะตองทําวิจัยและเก็บขอมูลวามีหลักสูตรอะไรท่ีมีแนวโนมท่ีคนจะมาเรียนตอ  อาจเปน
หลักสูตรเดิมท่ีนักศึกษาไมลดลง  กับหลักสูตรท่ีคิดวาจะตองทําข้ึนใหมซ่ึงอาจจะตองบูรณาการ  หรือหาผูเรียน
กลุมใหม  ซ่ึงจะตองเก็บขอมูลวิจัยเปนสถาบัน 
  ๕)  ควรทําความเขาใจกับอาจารยในเรื่องอัตราการเบิกคาตอบแทน  เนื่องจาก
ไมสามารถเบิกตามอัตราเดิมได  ซ่ึงหากอาจารยตองการอัตราคาตอบแทนเดิมก็ตองรวมมือกันหานักศึกษา           
เขามาเรียน 
  ๖)  ในระยะสั้นใหนําตัวเลขขอมูลยอนหลัง ๕ ป ท่ีเปนจริงท่ีสุดรายงานตอสภา
มหาวิทยาลัย  วาในแตละหลักสูตรแตละปมีนักศึกษามาสมัครเทาไหร  จํานวนรับเทาไหร  มีแผนรับเทาไหร  
จนถึงปจจุบัน  รวมถึงจํานวนอาจารยท่ีมีอยู  มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑหรือไม  ซ่ึงเราจะเห็น Popular ของ
หลักสูตร และเห็นทิศทางของมหาวิทยาลัยวาจะเปนอยางไร  ในขณะเดียวกันนํางบประมาณ ๕ ปท่ีผานมา            
มาเทียบแลวจะเห็นวาปจจุบันเริ่มเกิดวิกฤตแลวหรือยัง  ซ่ึงจากนี้ตอไปจะเดินอยางไร  และจากจุดนี้จะตอง
ปรับอะไรบาง ซ่ึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยตองคิดวาเราตองทําอยางไรบาง ผลท่ีออกมาจะกําหนดเปนแผน 
กลยุทธ 
  ๗)  สาขาวิชาควรจะตองลงพ้ืนท่ีในภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน เพ่ือแนะนํา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ๘)  ควรแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
หรือหาแนวรวมในภาคตะวันออก 
  ๙)  กําหนดทีมวิจัยในการหาผูเรียนกลุมใหม เชน ผูสูงอายุ แรงงานชาวตางชาติ  
และหาวิธีการปรับเปลี่ยนการบริการแบบใหม ระบบการทดสอบควรจะเปนอยางไร ระบบการประเมินผล            
แนวใหม  และระบบสะสม Credit Bank  ซ่ึงจะถูกใจคนรุนใหมหรือไม 
  ๑๐) ตองการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปดหลักสูตรท่ีใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด  
เชน  หลักสูตรเก่ียวกับสุขภาพ  ผูสูงอายุ  เปนตน 
  ๑๑ )  การ พัฒนา คุณภาพกา ร ศึ กษา  พัฒนาครู ป ร ะจํ า ก า ร  โ ดย ใ ช
สถาบันการศึกษาใกลบาน  ซ่ึงควรมีการทําวิจัยวาตองการอบรมอะไร 
  ๑๒)  เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูในเขตพ้ืนท่ี EEC ซ่ึงเปนศูนยกลางยานยนต  
โดยความตองการแรงงานคอนขางมากจากนี้ไปจนถึงอีก ๓ ป ขางหนา ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาคนในระบบ
อุตสาหกรรม 
  ๑๓)  ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษา 
ไดทุกรูปแบบและทุกระดับ  มหาวิทยาลัยทําเปนลักษณะนิติบุคคล เก่ียวกับกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัท              
คือมหาวิทยาลัยสามารถต้ังหนวยงานท่ีอิสระทําลักษณะเปนรูปแบบบริษัทได  ซ่ึงตอไปจะไมใชการสอนเพียง              
อยางเดียว  ควรรวมมือกับบริษัทแลวพัฒนาหลักสูตรรวมกัน 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 



 ๑๐ 

 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้ งตอไป วัน ศุกร ท่ี  ๑๑  ตุลาคม           
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
  
ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                            (นายอุดม  คุมภัย)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                          ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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