
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ 

วันเสารท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๐. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน   เสกขุนทด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๔. อาจารยเมธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๒. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
      ๕.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. นางเพชรา พิพัฒนสันติกุล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๑๕  น. 
/ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ี... 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๔ รับรองรายงานฉบับนี้แลว 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร 
   ดวยผูช วยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน ลาออกจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จากผูดํารงตําแหนงบริหาร (คณบดี) อธิการบดีจึงดําเนินการเลือกตั้งตาม
ความในขอ ๕ และขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศผลการเลือกตั้งให 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร 
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ตั้งขอสังเกตวาการดําเนินการใหไดมาซ่ึง
ผูแทนผูบริหาร นาจะไมถูกตอง เนื่องจากตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ 
วงเล็บสาม และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงกําหนดใหผูแทนรองอธิการบดี ผูแทนคณบดี 
และผูแทนผูอํานวยการ มีวาระ ๓ ป ตามวาระของสภามหาวิทยาลัยแตละชุด สภามหาวิทยาลัยชุดนี้ผูแทน
ผูบริหารเริ่มจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รองศาสตราจารยนิสา  เมลานนท และคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ คํามา และผูแทนผูอํานวยการ อาจารยจินดา  
เนื่องจํานงค  เปนผูแทนผูบริหาร แมจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนผูบริหารแตก็มีวาระ ๓ ป เทากับผูแทน
อาจารย บัดนี้เวลาเกิน ๓ ปแลว ควรมีการเลือกผูแทนผูบริหารใหมตามขอบังคับฯ ท่ีดําเนินการอยู              
ไมถูกตอง ขอใหแกไขใหถูกตอง 
   ท่ีประชุม รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบตามขอสังเกต และ
รายงานผลในการประชุมครั้งตอไป  
 

  ๑.๒   พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔  
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงไดเพ่ิมเติมปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๑๑ก วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุม รับทราบ 

 

  ๑.๓  สรุปการศึกษาดูงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
   นายกสภามหาวิทยาลัย และนายเดชา ดีผดุง พรอมท้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และคณะ ไดไปศึกษาดูงาน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔           
จึงนําเสนอสรุปการศึกษาดูงานเบื้องตน ท้ังนี้จะประมวลผลการศึกษาดูงานท้ังหมดเสนอท่ีประชุมพิจารณา
อีกครั้งหลังจากไปศึกษาดูงานอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเรียบรอยแลว  
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 

/๑.๔ หนังสือลบัจาก... 
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 ๑.๔ หนังสือลับจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือลับถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
ตาง ๆ รวมท้ังนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ใหตรวจสอบการดําเนินงานและการบริหาร
งบประมาณเงินรายไดจากโครงการพิเศษตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ ขณะนี้ไดแจงมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการชี้แจง และกําลังอยูระหวางการดําเนินการ  
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ วันท่ี  
๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 
   มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข 
   ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ หนา ๓ ยอหนาแรก 
 เปน  
  “๓.๑ พิจารณาทบทวนมติ ท่ีประชุมการกอสรางหอพักนักศึกษาและ
บุคลากร 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย เสนอวาเห็นดวยในหลักการ
ท่ีมหาวิทยาลัยตองมีหอพักนักศึกษาท่ีเปนสวนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษา แตพิจารณาเห็นวาคุณภาพ
บัณฑิตข้ึนอยูกับคุณภาพการเรียนการสอนเปนหลัก ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงครุภัณฑและสิ่งสนับสนุน
ในหองเรียนใหสมบูรณ และมีประสิทธิภาพกอน และจากการพิจารณาการหมุนเวียนเงินประเภทตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับจํานวนนักศึกษาท่ีเขาพัก ณ ปจจุบัน จะลดลงในระหวางป ดังนั้น ประธาน 
สภาคณาจารยและขาราชการ เห็นวาการสรางคราวเดียว ๔ หลัง มีลักษณะ “Over Supply” และมี 
ความเสี่ยงตอการขาดสภาพคลองทางการเงินของมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยตองมีงบคงคลังท่ี
สามารถนํามาใชจาย/ลงทุนไดจริง อาจไมถึง ๑๐๐ ลานบาท จากประสบการณท่ีผานมาสิ่งกอสรางท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา สรางเสร็จแลว ไมถูกนํามาใชงาน ปลอยท้ิงรางจํานวนมาก ดัง
อาคารตาง ๆ เชน อาคารคหกรรมอาหารชั่วคราว อาคารสํานักงานกลาง หรือแมกระท่ังอาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอรใชงานไมคุมคา การสรางหอพัก ๔ หลังครั้งนี้ ขอใหพิจารณาใหดี จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาทบทวนมติท่ีประชุมดังกลาวอีกครั้งวา ควรกอสรางหอพักในชวงแรกเพียง ๒ หลังกอน แลวรอดู
ความตองการใหชัดเจน จึงกอสรางเพ่ิมเปน ๔ หลังและหากท่ีประชุมยืนยันตามมติในการกอสราง ๔ หลัง 
ควรมีผูรับผิดชอบในการทําพันธะสัญญาเพ่ือรับผิดชอบใหมีการใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตามท่ีแจงไว” 
 

    ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ หนา ๕ 
   เพ่ิม “อนุปริญญา ๗  คน”  
 ๔.๑  พิจารณาอนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สํานักสงเสริมวิชาการและ                 
งานทะเบียน ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ซ่ึง         
ผลการศึกษาของนักศึกษาแตละรายไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว           
จึงนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา จํานวนรวม
ท้ังสิ้น ๓,๙๒๑ คน จําแนกได ดังนี้ 

/ปริญญาเอก  ... 
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   ปริญญาเอก      ๔ คน 
   ปริญญาโท    ๓๐ คน 
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๖๔๑ คน 
   ปริญญาตรี         ๓,๒๓๙ คน เปนเกียรตินิยมอันดับ ๑ จํานวน 
๒๗ คน และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จํานวน ๔๖ คน 
    อนุปริญญา              ๗  คน 

 
    ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ หนา ๗ 
 เปน 
 “๖.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา   
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอใหมหาวิทยาลัยเรง
ดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีไดพนจากตําแหนงไปโดยเร็ว เม่ือ
ผูแทนอาจารยไดพนตําแหนงไปเลยระยะเวลาท่ีขอบังคับกําหนดแลว ทําใหจํานวนกรรมการตาม
องคประกอบนี้ไมครบจํานวน 
    มติท่ีประชุม  มอบมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการ” 
 

 ๒.๒ รายงานการประชุม (ลับ) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้ง ท่ี               
๒/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
   มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑ พิจารณาทบทวนมติท่ีประชุมการกอสรางหอพักนักศึกษา  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอวา ท่ีประชุมครั้งกอน มีมติใหมหาวิทยาลัย
สื่อสารทําความเขาใจกับประชาคมเก่ียวกับการกอสรางหอพักนักศึกษาและท่ีพักบุคลากร แลวจึงทํา          
ประชาพิจารณโดยใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกฝายตามความเหมาะสม เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาตาง ๆ 
ท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยจึงมีมติจะจัดประชุมคณาจารยในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากขณะนี้
มีคณาจารยจํานวนหนึ่งอยูระหวางการรวมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย  
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอวายินดีรวมประชุมในวันท่ี ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๔ เพ่ือรวมชี้แจงตอประชาคมแตอยางไรก็ตาม ไดดําเนินการสํารวจความเห็นเก่ียวกับการ
กอสรางหอพักนักศึกษาตามมติท่ีประชุมครั้งกอน สรุปไดวาจากผูตอบแบบสอบถาม ๑๙๖ คน พบวา  
  - รอยละ ๖๖.๘๔ รับทราบเก่ียวกับการกอสรางหอพัก  
  - รอยละ ๑๑.๗๓ เห็นดวยกับการกอสรางหอพักใหครบในครั้งเดียว  
  - รอยละ ๔๒.๘๖ ไมเห็นดวยในการกอสรางหอพัก  
  - รอยละ ๔๕.๔๑ เห็นดวยกับการกอสรางหอพักเพียง ๒ หลังกอนในเบื้องตน  
  - รอยละ ๘๓.๖๗ เห็นวาการลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย 
 
 

/ท่ีประชุมตั้งขอสังเกต ... 
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   ท่ีประชุมตั้งขอสังเกต ดังนี้ 
  ๑)   การทําประชาพิจารณตามความหมายของมติท่ีประชุม หมายความถึงการทํา
ประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหรือไม หรือเพียงการสํารวจความเห็น  
  ๒)  ตองสื่อสารทําความเขาใจถึงหลักการ เหตุผล และความเปนมาในเรื่อง
ดังกลาวกับประชาคมกอนท่ีจะสํารวจความคิดเห็น เพราะหากสอบถามความเห็นขณะท่ีมีความคิดเห็นท่ี
ขัดแยงโดยไมมีการสรางความเขาใจ จะยิ่งทําใหเกิดความคิดเชิงขัดแยงและไมสรางสรรคเปนเหตุให
มหาวิทยาลัยไมกาวไปขางหนา    
 มติท่ีประชุม ใหมหาวิทยาลัยทําการส่ือสารสรางความเขาใจในเรื่องนี้กับ
ประชาคม แลวจึงทําการสอบถามความคิดเห็น โดยรับทราบขอมูลการสํารวจความคิดเห็นเบ้ืองตนท่ี
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการนําเสนอ และใหนําเสนอขอมูลในการประชุมครั้งตอไป 
 

 ๓.๒  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวาเนื่องจากขณะนี้โรงเรียนสาธิตกําลัง
เตรียมความพรอมดานตาง ๆ เพ่ือรองรับการเปดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคมนี้  จึงขอนําเสนอ 
positioning paper ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

  ๓.๓  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา จะมีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

  ๓.๔  การใชพ้ืนท่ีกรมราชทัณฑ ณ ตําบลหัวไทร  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา เรือนจํากลางฉะเชิงเทราจะปรับปรุง
พ้ืนท่ีก้ันรั้ว และสรางเรือนจําชั่วคราวเพ่ือเปนสวนเกษตรพอเพียง และขณะนี้กําลังอยูระหวางการขอ
งบประมาณแผนดิน ป พ.ศ.๒๕๕๗ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

  ๓.๕   พิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออก 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ไดรับทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ท่ี ๙๓/๒๕๕๔ 
สั่ง ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง ลงโทษไลออก บัดนี้นายสุรชัย สุวรรณวิก ไดเสนอหนังสืออุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอนายกสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แตเนื่องจากคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีอํานาจในการพิจารณาการอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษผูกระทําผิดวินัยไมรายแรง ดังนั้นการพิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษผูกระทําผิดวินัยรายแรงจึง
เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันท่ีผูอุทธรณยื่น
หนังสืออุทธรณ (ตองเสร็จสิ้นภายในวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔) จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   มติท่ีประชุม มอบคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร พิจารณาเฉพาะกรณี โดยใหดําเนินการใหเสร็จ และนําเขาพิจารณาในสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

/ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ พิจารณาการขอแกไขรหัสวิชาและจํานวนหนวยกิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สาขาวิชานิเทศศาสตร พบขอผิดพลาด
ของรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต รายวิชา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบไวแลว และไดเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ จึงขอแกไขรหัสวิชาและจํานวนหนวยกิต        
รายวิชา ซ่ึงสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบใหเสนอ            
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เห็นชอบ เพ่ือจะไดแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป ดังนี้  
  ๑.  แกไขรหัสวิชา 
  ๑.๑ แกไขรหัสวิชา ๓๐๔๓๔๐๔ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน 
เปน ๓๐๔๔๔๐๒ 
  ๑.๒ แกไขรหัสวิชา ๓๐๔๔๔๐๕ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง  
เปน ๓๐๔๔๔๐๓ 
  ๑.๓ แกไขรหัสวิชา ๓๐๔๔๔๐๒ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน  
เปน ๓๐๔๔๔๐๔ 
  ๑.๔  แกไขรหัสวิชา ๓๐๔๔๔๐๓ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันสูง เปน 
๓๐๔๔๔๐๕ 
  ๒.  แกไขจํานวนหนวยกิตของกลุมวิชา โดยแกไขจํานวนหนวยกิตของกลุมวิชา
บังคับ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จาก ๒๘ หนวยกิต เปน ๒๗ หนวยกิต   
  ๓. แกไขจํานวนหนวยกิต จํานวน ๓ รายวชิาตอไปนี้ จาก ๒(๑-๒-๓) เปน ๓(๒-๒-๕) 
  ๓.๑ วิชา ๓๐๔๔๕๐๒ การนําเสนอรายการทางวิทยุกระจายเสียง  
  ๓.๒ วิชา ๓๐๔๔๕๐๓ การนําเสนอรายการทางวิทยุโทรทัศน  
  ๓.๓ วิชา ๓๐๓๔๕๐๔ เทคนิคการพูดและการนําเสนอเพ่ือการประชาสัมพันธ  
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการขอแกไขรหัสวิชาและจํานวนหนวยกิต หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) โดยมีขอสังเกตเปนขอมูล
ใหสภาวิชาการและคณะท่ีเกี่ยวของไดพิจารณาเอกสารหลักสูตรใหถูกตอง ดวยความละเอียดถี่ถวน
มากข้ึน  
 

  ๔.๒ พิจารณาการขอเปลี่ยนชื่อวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา พบ
ขอผิดพลาดของชื่อวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๐) ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบไวแลว 
และไดเปดสอนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ นั้น มีชื่อรายวิชาท่ีเปนภาษาไทยไมตรงกับชื่อวิชาท่ีเปน
ภาษาอังกฤษ จึงขอแกไขชื่อวิชาดังกลาวใหสอดคลองกัน  ซ่ึงสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เห็นชอบ เพ่ือจะไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไปดังนี้  
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  แกไข รายวิชา ๑๐๙๒๑๐๔ ชื่อวิชาคุณธรรมสําหรับนักคอมพิวเตอรศึกษา 
(Ethics for Computer Profession) จํานวน ๓ หนวยกิต เปนรายวิชา ๑๐๙๒๑๐๔ ชื่อวิชาจริยธรรม
สําหรับนักคอมพิวเตอรศึกษา (Ethics for Computer Profession) โดยมีจํานวนหนวยกิตและคําอธิบาย
รายวิชาคงเดิม ท้ังนี้ จะเริ่มใชกับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการขอเปล่ียนช่ือวิชา ๑๐๙๒๑๐๔ คุณธรรมสําหรับ   
นักคอมพิวเตอรศึกษา (Ethics for Computer Profession) จํานวน ๓ หนวยกิต เปนวิชา ๑๐๙๒๑๐๔  
จริยธรรมสําหรับนักคอมพิวเตอรศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
โดยมีขอสังเกตเปนขอมูลใหสภาวิชาการและคณะท่ีเกี่ยวของไดพิจารณาเอกสารหลักสูตรใหถูกตอง 
ดวยความละเอียดถี่ถวนมากข้ึน 
 
 ๔.๓ พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา มหาวิทยาลัยไดทยอยปรับปรุงหลักสูตร
ท่ีเปดสอนอยู ใหสอดคลองตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และพัฒนาหลักสูตรครู     
๖ ป ซ่ึงแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไวในเบื้องตนวาจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ พรอมท้ังหลักสูตรใหมท่ีจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๔            
รวมท้ังสิ้น  ๑๒ หลักสูตร จําแนกได ดังนี้ 
  ระดับปริญญาตร ีจํานวน ๔ หลักสูตร 
  ๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป) สาขาวิชาจิตวิทยาและการ         
แนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๒)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๓)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๔)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรปริญญาตรีควบโท ๖ ป) จํานวน ๕ หลักสูตร 
  ๑)   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๒)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๓)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๔) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๕) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  
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  ระดับปริญญาโท (หลักสูตร ๒ ป) จํานวน ๓ หลักสูตร 
  ๑)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๒)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  จากการพิจารณากลั่นกรองเบื้องตนจากคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
สรุปไดดังนี้ 
 หลักการในการกล่ันกรองจากประธานอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
  ๑.  หลักสูตรเปนไปตามแบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดหรือไม 
  ๒. รายละเอียดเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาหรือไม อยางไร 
  ๓. ผูทรงคุณวุฒิในสาขามีขอเสนอแนะอยางไร 
  ๔. หากเปนหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับสมาคมวิชาชีพ มีรายละเอียดตามขอกําหนด
สมาคมวิชาชีพ หรือไม 
  ๕. มีเอกลักษณของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรท่ีตางจาก
หลักสูตรเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนอยางไร 
  ขอสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรครู ๖ ป จากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑. ควรมีหลักเกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาหลักสูตรครู ๖ ป ซ่ึงเปน
หลักสูตรควบท่ีชัดเจน และมีขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการศึกษาดังกลาวเปนการเฉพาะ
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้  
  ๒. ควรกําหนดเกณฑในการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรใหเหมือนกันหรือไม
อยางไร เชน เกณฑภาษาอังกฤษ TOEFL 
  ๓. หลักสูตรท่ีข้ึนตนชื่อวา “การสอน...” ตางจากหลักสูตรท่ีลงทายดวย “...
ศึกษา” อยางไร 
  ๔. ชื่อหลักสูตรใหมซํ้ากับหลักสูตรเดิม ไดแก ค.ม.สาขาวิชาการการสอน
ภาษาอังกฤษ  (๖ ป) ซํ้ากับหลักสูตร ค.ม.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๒ ป)   
  สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และ
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณาแลวเห็นวาหลักสูตรท้ัง ๑๒ หลักสูตรท่ีเสนอ
เปนไปตามเกณฑและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนด โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขกอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 
  ขอสังเกตของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการกลั่นกรองเอกสารกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับหลักสูตรทางดานการสอนและการศึกษา พบวา ยังมีขอผิดพลาดในเอกสาร และ
ไดแจงคณบดีคณะครุศาสตรทราบ ซ่ึงไดดําเนินการแกไขกอนการประชุมเรียบรอยแลว ในประเด็นตอไปนี้ 
 ๑. รหัสวิชาเดียวกัน แตชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาตางกัน  
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  ๒.   รหัสวิชา-ชื่อวิชา-คําอธิบายรายวิชาเดียวกัน แตหนวยกิต และชั่วโมงตางกัน  
   ๓.  ชื่อวิชา-คําอธิบายรายวิชา-หนวยกิต และชั่วโมงเดียวกัน แตรหัสวิชาตางกัน  
   ๔.   จํานวนหนวยกิต และชั่วโมงในบางรายวิชาท่ีเปนรายวิชาเดียวกับหลักสูตร
เดิมเปลี่ยนไป  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขออภิปรายเก่ียวกับหลักเกณฑเชิงนโยบายเก่ียวกับการ
เสนอหลักสูตรในภาพรวมกอนท่ีจะพิจารณาหลักสูตร สรุปไดดังนี้ 
  ๑. จํานวนหนวยกิตท้ังหมด รวมท้ังจํานวนหนวยกิต รายวิชาภาษาอังกฤษของ
แตละหลักสูตรมีหลากหลาย แมจะไมต่ํากวามาตรฐานข้ันต่ํา ดังนั้น สภาวิชาการจึงควรพิจารณากําหนด
จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางไรหรือไม รวมท้ังจํานวนหนวยกิต รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงอาจจัดใหเรียนแบบไมนับหนวยกิต  เพ่ือเตรียมพรอมรองรับนโยบายประชาคมอาเซียน  
  ๒. รูปแบบการเสนอขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรควรมีขอมูลครบถวนตาม
รูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตร 
  ๓. อาจารยประจําหลักสูตรตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  
  ๔. การจัดทําเอกสารหลักสูตรตองครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ๕. ตองมีการรับฟงความเห็นจากผูเก่ียวของทุกภาคสวนในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชบัณฑิต และนําขอวิพากษนั้นมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 
  ๖. ตองมีความชัดเจนในกระบวนการผลิตและผลลัพธ กรณีหลักสูตรชื่อ
เดียวกัน แตระยะเวลาเรียนตางกัน เชน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ๒ ป (การสอนภาษาอังกฤษ) 
รับผิดชอบโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาจะไมไดรับใบประกอบวิชาชีพ สวน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ๖ ป (การสอนภาษาอังกฤษ) รับผิดชอบโดยคณะครุศาสตร ผูสําเร็จ
การศึกษาจะไดรับใบประกอบวิชาชีพ เปนตน 
  ๗. แมวาท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะสรุปวา มหาวิทยาลัยยัง         
ไมพรอมเปดหลักสูตรครุศาสตร ๖ ป แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรโดยคณะครุศาสตรได
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรนี้ไวแลว ซ่ึงเปนท่ีนาชื่นชม จึงควรมีการดําเนินการตอไป  
 ท่ีประชุมสรุปหลักการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
ดังนี้ 
 ๑)  การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตองพิจารณา
อยางรอบคอบละเอียดถ่ีถวนตามเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของ ท้ังเกณฑมาตรฐานกลางระดับอุดมศึกษา และ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยประจําหลักสูตร 
 ๒)  เอกสารหลักสูตร ควรมีรูปแบบกลางเพ่ือใหเปนแนวทางเดียวกันในทุก
หลักสูตร 
 ๓)  การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงใหพิจารณาภาพรวมเปนวาระทักทวงได โดย
ใหจัดทําเอกสารสรุปประมาณ ๒ หนากระดาษเก่ียวกับการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ประเด็นขอ
วิพากษและการปรับปรุงเนื้อหาสืบเนื่องจากขอวิพากษรวมท้ังประเด็นคําถามจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
ตาง ๆ และความเห็นของสภาวิชาการ ท้ังนี้ ใหเลขานุการสภาวิชาการเปนผูนําเสนอ โดยมีผูรับผิดชอบ
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หลักสูตรรวมรับฟง เพ่ือตอบขอซักถามกรณีมีคําถามทักทวง อยางไรก็ตามการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง
ในการประชุมครั้งนี้ใหพิจารณาในภาพรวมได 
 ๔)  การนําเสนอหลักสูตรใหมใหนําเสนอเปน power point ท่ีใหเห็นความเปนมา
และความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร คุณลักษณะเดนของบัณฑิต การดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานตาง ๆ เชน โครงสรางหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร เกณฑการสําเร็จการศึกษา ขอมูล
สําคัญของหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร การสําเร็จการศึกษา รวมท้ังตอบประเด็นคําถามจากการ
วิพากษ และความเห็นจากสภาวิชาการ ท้ังนี้ การนําเสนอตองคํานึงถึงความเขาใจของผูอานเปนสําคัญ 
  ๕)  การนําเสนอหลักสูตรท่ีตองมีใบประกอบวิชาชีพ ใหนําเสนอกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรท่ีตองหารือสภาวิชาชีพ เพ่ือใหไดรับรองการรับรองจากสภาวิชาชีพ ประกอบการพิจารณา
ของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
 รองอธิการบดีวิชาการและวิจัยในฐานะเลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูล
หลักสูตรตาง ๆ ตอท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป) สาขาวิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
   หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงจากหลักสูตร ๔ ป โดยมีสาระการ
ปรับปรุงนอกเหนือจากการปรับปรุงตามรูปแบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังนี้ 
  ๑) จัดการเรียนวิชาการศึกษาท่ัวไปใหเสร็จสิ้นในชั้นปท่ี ๒ แทนการจัด
ใหกระจายในทุกชั้นป 
  ๒) ปรับการจัดวิชาเลือกใหเปนการเลือกอิสระ  
  ๓) ปรับแผนการเรียนแตละภาคการศึกษาใหใกลเคียงกัน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกต ดังนี้ 

• การระบุประเด็นหลักใน Curriculum mapping ควรพิจารณาให
สาระสําคัญของรายวิชาเปนประเด็นหลัก เชน  
  - รายวิชาพุทธศาสตร เปนรายวิชาท่ีสอนเรื่องปญญา จึงควรเนน
ประเด็นปญญาเปนประเด็นหลักนอกเหนือจากประเด็น คุณธรรมและศีลธรรม 
  - รายวิชามนุษยสัมพันธ ควรเนนประเด็นมนุษยสัมพันธเปน
ประเด็นหลัก 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการของหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป) สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ของคณะครุศาสตร โดยมีขอทักทวง ดังนี้ 
  ๑.  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑกอนเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  ๒. ทบทวนรายละเอียดตามขอสังเกต  

 
  ๔.๓.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   หลักสูตรนี้เพ่ิมเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาในบางรายวิชา 

/มติท่ีประชุม เห็นชอบ... 
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   มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการของหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยมีขอทักทวง ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตาม
เกณฑกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 
  ๔.๓.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
   หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) ท่ีมีการเรียนรายวิชาทางดานวิทยาการจัดการ ๓ รายวิชา ขณะนี้ไดเพ่ิม
รายวิชาทางดานทักษะท่ีจะเสริมคุณลักษณะบัณฑิต  และนําเสนอเพ่ือพิจารณาในสภาวิชาการ ๒ ครั้ง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยไมมีขอทักทวง และใหเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบตอไป  
 
  ๔.๓.๔  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
   ประธานสาขาวิชาการบัญชี นําเสนอวาหลักสูตรนี้ปรับปรุงจากหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาการบัญชี พ .ศ . ๒๕๕๒ ท่ีไดผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพการบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการปรับเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ ซ่ึงมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภา
วิชาชีพการบัญชีรวมวิพากษ อยางไรก็ตาม แมหลักสูตรนี้จะกําหนดเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๕              
แตเนื่องจากตองเสนอหลักสูตรนี้ไปยังสภาวิชาชีพการบัญชีอีกครั้ง ซ่ึงตองใชระยะเวลาการพิจารณา
คอนขางนาน จึงจําเปนตองเสนอสภาวิทยาลัยพิจารณา 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยไมมีขอทักทวง และใหเสนอสภาวิชาชีพการบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบตอไป   

 
  กอนการพิจารณาหลักสูตรใหม อีก ๘ หลักสูตร (๔.๓.๕-๔.๓.๑๒) นายกสภา
มหาวิทยาลัยชื่นชมคณะครุศาสตรท่ีไดจัดทําหลักสูตรครู ๖ ป ไดอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามเสนอวาตอง
พิจารณารายละเอียดใหสมบูรณรอบคอบกอนเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเนนย้ําวา สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติชัดเจนวา การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรใหรวมพลังจากคณะตาง ๆ เพ่ือเนนการจัดการศึกษาสาขาวิชาดาน
ครุศาสตร แตหากจะจัดการศึกษาในสาขาอ่ืนตองเปนสาขาท่ีเปนท่ีตองการสอดคลองความตองการทองถ่ิน 
โดยคํานึงถึงความพรอมและมาตรฐาน จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยไดนําเสนอความเปนมาของหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรีควบโท ๖ ป) และหลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตร ๒ ป)  
สรุปไดดังนี้ 

/๑. การจัดหลักสตูรครู ... 
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 ๑. การจัดหลักสูตรครู ๖ ป เปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหใหเปน
วิชาชีพชั้นสูง เพ่ือใหผูท่ีอยูในสาขาวิชาชีพเปนผูมีคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ และความเปนผูนําซ่ึงเปน
หนาท่ีหลักตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   คณะกรรมการบริหารครูพันธุใหม จึงพิจารณาเห็นวานอกจากจะยกระดับ
โดยการคัดคนดี คนเกงใหไดรับทุนเพ่ือศึกษาวิชาชีพครูแลว ควรสนับสนุนใหบุคคลเหลานั้นไดสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทดวย จึงเปนท่ีมาของแนวคิดท่ีจะจัดการศึกษาครู ๖ ป แทนการจัดการศึกษา
หลักสูตรครู ๕ ป เพราะหากบัณฑิตตองการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตตองไปศึกษาตออีก ๒ ป 
รวมเปน ๗ ป จึงเห็นควรจัดหลักสูตรปริญญาโทใหเบ็ดเสร็จเปนตรีควบโท ซ่ึงจะชวยใหการจัดการศึกษา
ทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเขมขนข้ึน ท้ังยังจะไมมีปญหาเรื่องงบประมาณในการบรรจุ เนื่องจากเปนการ
ผลิตเพ่ือบรรจุแทนครูเกษียณ ซ่ึงปกติจะเกษียณในอัตราเงินเดือนสูงท่ีสามารถบรรจุครูใหมไดหลายคน 
  ๒.  ในการบริหารจัดการหลักสูตรครู ๖ ป ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรวุฒิ
ปริญญาเอกท่ีเปนคนละชุดกับหลักสูตรครู ๕ ป ซ่ึงขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
พิจารณาอนุโลมใหอาจารยประจําหลักสูตรครู ๖ ป ในชวงการเปลี่ยนผาน ๒ ปเปนชุดเดียวกับอาจารย
ประจําหลักสูตรครู ๕ ป ได ท้ังนี้ ตองเรงดําเนินการใหมีเฉพาะหลักสูตรครู ๖ ป ภายในปการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๓.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาโอกาส และงบประมาณท่ีจะไดรับเปนทุน 
การศึกษาแกนักศึกษาครู ซ่ึงคาดวาจะมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาครู ปการศึกษา ๒๕๕๔ ท้ังประเทศ 
จํานวน ๖,๐๐๐ คน  ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองเรงเตรียมความพรอมในการจัดหลักสูตรครู ๖ ป การขอเวลา
เตรียมความพรอมถึง ๒ ปอาจไมทันการณ  
 ๔.  มหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหเปนการสอนครู
ระดับปริญญาโทท่ีเปนครูนักวิจัย ตองมีรายวิชาท่ีใชงานวิจัยเปนฐานในการเรียนรูท่ีชัดเจน เพ่ือชวยใหครู
คิดเปนแทนเรียนรูจากการฟงบรรยายเปนสวนใหญ 
 คณบดีและรองคณบดีวิชาการคณะครุศาสตร นําเสนอขอมูลในภาพรวมของ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม สรุปไดดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ๖ ป 
  (๑)  เนื่องจากพบวาครูสวนใหญในปจจุบันทําวิจัยไมเปน ดังนั้น หลักสูตรครู 
๖ ป จะเนนใหครูทําวิจัยเปน โดยใหมีการเรียนวิจัยในชั้นปท่ี ๔ และทําวิทยานิพนธในชั้นปท่ี ๖  
  (๒)  เกณฑการรับนักศึกษาจะใชเกณฑเดียวกับเกณฑการรับนักศึกษา
ปริญญาโท 
 (๓)  โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย รายวิชาระดับปริญญาตรี ๑๒๐ 
หนวยกิต และรายวิชาระดับปริญญาโท ๓๖ หนวยกิต (ตามเกณฑ สกอ.) และรายวิชาชีพครู (ตามเกณฑ    
คุรุสภา) รวมแลวประมาณ ๑๘๕-๑๘๘ หนวยกิต ข้ึนอยูกับธรรมชาติของศาสตร จําแนกเปน 
  (ก) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ๓๐ หนวยกิต 
  (ข) หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๔๙-๑๕๒ หนวยกิต : ใชแนวทางการจัด
การศึกษาครูคณิตศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  - วิชาเอก (กลุมเนื้อหา และกลุมการศึกษาพ้ืนฐาน ดานหลักสูตร
และการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติ)  
  - วิชาชีพครู (จัดทําแยกออกมาใหชัดเจน เพ่ือจะไดสะดวกในการ
ประเมิน เพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพครู)  

/- วิทยานิพนธ ... 
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  - วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต  
  (ค) วิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต 
  ท้ังนี้ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพกําหนดเรียนในชั้นปท่ี ๕ 
  (๔)  ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๑๒ ป 
 (๕)  การกําหนดวิชา จะลดหนวยกิตโดยการหลอมรวมเนื้อหาวิชา แต            
ไมสามารถลดจํานวนหนวยกิตวิชาชีพครูไดมากนักเนื่องจากเกรงวาหากคุรุสภาพิจารณาวามีเนื้อหา                
ไมครบถวน ก็จะแจงใหมหาวิทยาลัยจัดสอนเสริม 
  (๖) เกณฑการสําเร็จการศึกษา ใชเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  นอกจากนี้ ยังทราบอยางไมเปนทางการวา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําลังพิจารณากําหนดใหมีการจัดสอบดวยขอสอบมาตรฐานกลาง สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ 
และชั้นปท่ี ๔ โดยจะมีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ังดานภาษาและวัดความรูสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๖  
  ท้ังนี้ ยังไมมีการกําหนดเกณฑผลการสอบ TOEFL ท่ีชัดเจนไวในหลักสูตร        
แตอยางใด 
 ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ๒ ป 
  (๑)  เกณฑการรับนักศึกษาจะใชเกณฑเดียวกับเกณฑการรับนักศึกษา
ปริญญาโท 
  (๒)  โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย รายวิชาระดับปริญญาโท ๔๖           
หนวยกิต (วิชาชีพครู ๓๐ หนวยกิต วิชาเอก ๑๖ หนวยกิต และวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต) รวมแลว             
ไมนอยกวา ๕๒  หนวยกิต  
  (๓) ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๕ ป โดยปแรกจะเรียนวิชาชีพครู ควบคูกับ
การวิจัยพ้ืนฐาน และปท่ี ๒ เรียนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน 
  (๔)  เกณฑการสําเร็จการศึกษา ใชเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
โดยผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรครู ๖ ป จะมีศักยภาพสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สวนผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท (๒ ป) จะมีศักยภาพสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  รองอธิการบดีวิชาการ นําเสนอเพ่ิมเติมวา ปจจุบันนอกจากมหาวิทยาลัยจะ
จัดการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดการศึกษาท่ัวไป รวม ๙ หนวยกิตแลว (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต) ยังมีการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษไมนับหนวยกิต          
อีก ๓ หนวยกิตโดยศูนยภาษา สวนภาษาเพ่ือนบาน มหาวิทยาลัยมีศักยภาพเพียงพอในการสอน
ภาษาญี่ปุน แตอาจไมเพียงพอในภาษาจีน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหขอสังเกต ดังนี้ 
  ๑. รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรท่ีนําเสนอสวนใหญเปนอาจารยท่ี
เกษียณแลว 
  ๒. สภาวิชาการ ควรพิจารณาให มีการตอบประเด็นขอสังเกตจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรชุดตาง ๆ  
  ๓. ควรเสนอผลการศึกษาความเปนไปได (feasibility) ในเชิงธุรกิจของการ
พัฒนาหลักสูตรใหมซ่ึงเปนผลผลิต (product) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย รวมท้ังควรมีการติดตาม
ขอมูลเชิงธุรกิจของหลักสูตรท่ีเปดสอนอยู ท้ังหมดดวย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของตลาดวาควรดําเนินการตอหรือไม หรือควรปรับปรุงอยางไร 

/นายกสภามหาวิทยาลัย... 



 -๑๔- 

  นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอวาหลักสูตรครู ๖ ปจะมีกําไรในสวนของ
จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุน ซ่ึงเปนนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองเสริมศักยภาพ เพ่ือสราง
ครูนักวิจัยใหไดตามเปาประสงค  
  ๔. ควรระบุคุณสมบัติและลักษณะเดนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
และมีรายวิชาท่ีเสริมลักษณะดังกลาวใหชัดเจน เชนท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรระบุวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ตองเกงความรู เกงความคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา เปนตน 
  ๕. มหาวิทยาลัยควรจัดใหนักศึกษาไดเรียนภาษาตางประเทศเพ่ิมเติมจาก
รายวิชาท่ีกําหนด 
  ๖. ควรมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการสําเร็จการศึกษาท่ี
ชัดเจน และผลการศึกษาของนักศึกษาทุนท่ีมีสิทธิ์ไดรับทุนตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา เนื่องจากเปน
หลักสูตรปริญญา ๒ ระดับ ซ่ึงมีเกณฑในการสําเร็จการศึกษาตางกัน  
  ๗. ควรมีการกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะไดรับใบประกอบวิชาชีพครู เนื่องจาก
นักศึกษาบางคนอาจเรียนไมสําเร็จถึงระดับปริญญาโท 
  ๘. หลักสูตรไมควรระบุวา เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะตองสอนในระดับ
การศึกษาใดเทานั้น แตควรเปดกวางเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาตามสถานการณได  
  ๙. ควรแบงความรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยให
ชัดเจน เชน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (๖ ป) เปนความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร สวนครู
ประจําการท่ีมาศึกษาตอระดับปริญญาโท ใหเปนความรับผิดชอบของคณะท่ีสังกัด  
  ๑๐. เสนอองคประกอบของกรรมการวิพากษหลักสูตรครูจากผู มีสวน
เก่ียวของ ไดแก ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุรุสภา และผูใชบัณฑิต  
  มติท่ีประชุม 
  ๑.  ใหนําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรีควบโท     
๖ ป) จํานวน ๕ หลักสูตร และหลักสูตรใหมอีก ๓ หลักสูตรไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ซ่ึงจะ
เปนการประชุมรวมกับสภาวิชาการ ท้ังนี้ควรคํานึงถึงประเด็นสําคัญ ไดแก 
 (๑)  โครงสรางหลักสูตร จาํนวนหนวยกิต และ Curriculum mapping 
  (๒)  คุณลักษณะเดนของบัณฑิต 
  (๓)  อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และกระบวนการเรียน
การสอนท่ีมีงานวิจัยเปนฐาน   
  (๔)  ขอมูลการวิพากษของผูมีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะผูใชบัณฑิต 
และขอแกไขตามขอวิพากษ  
  (๕)  รูปแบบเอกสาร และการพิสูจนอักษร 
  ๒. กรณีหลักสูตรการสอนภาษาไทย ถายังไมพรอมท่ีจะเปดสอน
หลักสูตร ใหเสนอเปนหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปไปกอน โดยแจงไววาจะปรับเปนหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต ๖ ป ในปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๓.  มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซ่ึงอาจารยประจําหลักสูตรให
เรียบรอย กอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พรอมท้ัง ใหคํานึงถึงจํานวนอาจารย
วุฒิปริญญาเอกท่ีจะมาเปนศักยภาพตอไปในอนาคตดวย 

/๔. มอบฝายวิชาการ... 



 -๑๕- 

  ๔.  มอบฝายวิชาการพิจารณาปรับเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาท่ัวไป เกณฑผลการศึกษาของนักศึกษาทุน และเกณฑการไดรับใบประกอบวิชาชีพครูให
ชัดเจน โดยควรมีเกณฑการใหใบประกอบวิชาชีพครูท้ังแกผูท่ีสําเร็จการศึกษา ๖ ป และไมถึง ๖ ป 
  ๕.  มอบฝายวิชาการ และคณะครุศาสตรพิจารณาออกแบบหลักสูตรครู             
๖ ป ใหเช่ือมโยงกับหลักสูตรครู ๕ ป เพ่ือใหถายโอนหลักสูตรและสามารถรับใบประกอบวิชาชีพได 
และครอบคลุมไมต่ํากวามาตรฐานข้ันต่ํา 
  ๖.  มอบมหาวิทยาลัยเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัด
สอบ exit exam เฉพาะนักศึกษาช้ันปท่ี ๔ และ ๖ สวนการทดสอบความสามารถทางภาษา เสนอให
ใชแบบทดสอบของสถาบันทดสอบภาษา เชน CU tep หรือ TU get เปนตน  
  ๗.  มอบมหาวิทยาลัยเสริมความเขมแข็งของอาจารยผูสอน และการ
เรียนการสอน เพ่ือสรางครูนักวิจัยใหไดตามเปาประสงค 
 ๘. ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับรายวิชาในหลักสูตรครู ๖ ป เชน 
  - เสนอใหหลอมรวมรายวิชาท่ีมีศาสตรคลายกัน ใหเปนวิชาเดียว 
โดยอาจเพ่ิมจํานวนหนวยกิต เพ่ือลดจํานวนรายวิชาลงได เชน หลอมรวมรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรายวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหเปนรายวิชาเทคโนโลยีสําหรับครู ๓ หนวยกิต หลอม
รวมรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา และรายวิชาการแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหเปนรายวิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว ๓ หนวยกิต เปนตน เพ่ือจะไดลดจํานวนหนวยกิตไดบาง  
  - เสนอแนะใหปรับวิธีการเรียนท่ีเนนวิจัย โดยมีรายวิชาท่ีใชการวิจัย
เปนฐานในการจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน  
  -  หลักสูตรตองกําหนดคุณลักษณะเดนของนักศึกษาใหชัดเจน และ
ปรับเนื้อหารายวิชาใหสอดคลอง 
  -  หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไมไดกําหนดเกณฑ 
TOEFL ก็ยังไมจําเปนตองระบุลงไป 
  -  ช่ือกลุมวิชา หรือช่ือรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ไมควรมี         
คําวาพ้ืนฐาน 
 ๙.  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเอกสารหลักสูตรจิตวิทยาและการ          
แนะแนว (๖ ป)  
 -  ใหตรวจสอบการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรขอ ๑.๒.๔ เพ่ือ
ผลิตครูท่ีมีทักษะทางภาษาอังกฤษนั้น ไมนาจะถูกตอง เนื่องจากหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรจิตวิทยาและ
การแนะแนว จึงควรเนนใหมีทักษะทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
 -  สาขาวิชาตอบคําถามประเด็นวิพากษท่ีสําคัญใหไดไวดวย ไดแก  
วัตถุประสงคของหลักสูตรยังไมชัดเจนมากนัก  ยังไมไดแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาศาสตรทางดาน
จิตวิทยาและการแนะแนวเทาท่ีควร 
 ๑๐. กรณีมีความจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรครู ๔ ป มหาวิทยาลัยตอง
เสนอขออนุมัติโครงการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตอยอดหลักสูตรครูดังกลาว เพ่ือใหไดรับ            
ใบประกอบวิชาชีพตอคุรุสภาเปนกรณีพิเศษ (๔+๑) 

/๑๑. ใหแจงสํานักงาน... 
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 ๑๑.  ใหแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา สภามหาวิทยาลัย
ไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตร (๖ ป) เปนเบ้ืองตนไวแลว โดยจะมีการพิจารณารายละเอียดอยาง
รอบคอบในการประชุมครั้งตอไป 
  ๑๒.  ใหมีการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ เพ่ือ
จัดระบบและวิธีการพิจารณาหลักสูตร 
                            ๑๓.  มอบอธิการบดีในฐานะประธานสภาวิชาการ นํามติพรอมอภิปราย
และขอสังเกตขางตนไปดําเนินการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการพิสูจนอักษรใหถูกตอง เพ่ือมิใหเสียช่ือ
มหาวิทยาลัย  
 
  ๔.๔ พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรประจําคณะวิทยาการจัดการ 
   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวารองศาสตราจารย ดร.ทองฟู  ศิริวงศ  
ลาออกจากตําแหนงประธานอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการจึงเสนอแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.พงษ  หรดาล เปนประธานอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
คณะวิทยาการจัดการแทน และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 
เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอวา ควรตั้งบุคคลท่ีสําเร็จการศึกษา 
สอน วิจัยดานบริหารธุรกิจ เพราะบุคคลท่ีเสนอสอนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร (ฉบับท่ี ๒) อยางไรก็ตามมอบฝายเลขานุการ          
สภามหาวิทยาลัยสงประวัติรองศาสตราจารย ดร.พงษ หรดาล ใหศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี 
พิจารณาดวย  

 
  ๔.๕ พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา มหาวิทยาลัยจัดทํา (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย ๒ ฉบับ เพ่ือใหสอดคลองประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จากระบบจําแนกตําแหนงตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เปนระบบจําแนกตําแหนง
ตามกลุมลักษณะงาน (ระบบซีเปนระบบแทง) ซ่ึงคณะกรรมการกฎหมายในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ และครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ พิจารณาปรับแกไข
ขอความ และไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
   ๔.๕.๑  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. …. 
 ๔.๕.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. .... 
 

/มติท่ีประชุม ... 



 -๑๗- 

 มติท่ีประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบ  
 ๑. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. .... 
  ๒. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการเปล่ียนตําแหนง การเปล่ียนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. .... 
 
  ๔.๖ พิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้ง
กรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการ 
   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดประกาศ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการ ตั้งแตวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๒ ซ่ึงคณะกรรมการครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงจําเปนตองแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม  ท้ังนี้ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยท่ีประชุมใหชะลอการเลือก
กรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการชุดใหมซ่ึงจะเริ่มวาระในวันท่ี ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จะครบวาระในวันท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๔ ท้ังนี้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กําหนดเลือกตั้งในวันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะไดประสานใหมีการเลือกผูแทนคณาจารยในสภา
มหาวิทยาลัยเปนกรรมการตอไป เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปอยางตอเนื่อง 
   มติท่ีประชุม 
  ๑. ท่ีประชุมเลือกศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี เปนผูแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการ   
  ๒. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการ โดยใหมีผล
ตั้งแตวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 
  ๔.๘ พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   มติท่ีประชุม ใหนําไปพิจารณาในการประชุม ครั้งตอไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ และเสนอเพ่ือทราบ 
  ๕.๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนเจาภาพจัดประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๙ เม่ือวันท่ี ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยกิจกรรมประกอบดวยการปาฐกถาพิเศษ บรรยายพิเศษ และ
นําเสนอผลงานวิจัยท้ังแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร ผูรวมงานรวมท้ังสิ้น ๔๐๗ คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผูตอบแบบสอบถาม ๑๙๑ คน อยูในระดับมาก-มากท่ีสุด 
   ท่ีประชุม รับทราบ 

/๕.๒ การขอรับรอง... 



 -๑๘- 

 ๕.๒ การขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
   สภาวิศวกร มีหนังสือท่ี บร.ว.๓๗๙/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ แจงวา 
เพ่ือใหข้ันตอนการขอรับรองปริญญาฯ เปนไปดวยความรวดเร็ว จึงขอใหสถาบันท่ีจะขอรับการรับรอง
หลักสูตรจัดเตรียมขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. เอกสารเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษา 
  ๒. เอกสารเก่ียวกับคุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   ๓. เอกสารเก่ียวกับคณาจารย 
  ๔. เอกสารเก่ียวกับสถาบัน 
  ๕. เอกสารเก่ียวกับการเทียบรายวิชา  
  ท้ังนี้ หากเอกสารไมครบถวนตามท่ีกําหนด สภาวิศวกรสงวนสิทธิท่ีจะไมนํา
หลักสูตรเขาสูกระบวนการพิจารณา 
 ท่ีประชุม รับทราบ 

 
 ๕.๓ การติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการของรองศาสตราจารย ดร .สุธี            
ประจงศักดิ์ 
   คณะกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของรองศาสตราจารย 
ดร.สุธี ประจงศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๓ แลวเห็นวาเปนไปตามเกณฑภาระงานของผูตอเวลาราชการ โดยขอให
รองศาสตราจารย ดร.สุธี ประจงศักดิ์ แสดงหลักฐานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
(Peer Review) ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
   ท่ีประชุม รับทราบ  
 
   ๕.๔ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
   มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของนางสาววรภัค จอยจินดา 
ตามข้ันตอน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ใหความเห็นชอบผลการประเมิน มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งท่ี ๗๕๙/๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับใหสูงข้ึนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แตงตั้งให 
นางสาววรภัค จอยจินดา ดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามระบบซี จากระดับ ๗ เปนระดับ ๘ ตั้งแตวันท่ี ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๓ เรียบรอยแลว ซ่ึงจะไดปรับเขาสูระบบแทงและแจงสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
   ท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๖.๑  การจัดระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
   กรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหมีการปรับระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือใหการประชุมกระชับ และมีประสิทธิภาพ 
   มติท่ีประชุม ใหรอผลการศึกษาดูงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอีกแหง เพ่ือ
วิเคราะห และนําเสนอท่ีประชุมคราวตอไป  

/กําหนดประชุมครั้งตอไป... 



 -๑๙- 

 กําหนดประชุมครั้งตอไปเปนการประชุมรวมกับสภาวิชาการ ในวันเสารท่ี ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หองทองเจาพัฒน ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 
 
ปดประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 

 
 

(นางเพชรา  พิพัฒนสันติกุล) 
จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
 

(นางพรพรรณ  นนินาท) 
ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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