
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ 

วันเสารท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๕๔ 
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

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

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๕. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๓. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน   เสกขุนทด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยเมธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ สิงหมวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยชอมณี สุคันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารย ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๒. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑.  ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
      ๒.  ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๑๕  น. 

/ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ี... 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ รับรองรายงานฉบับนี้แลว 



 -๒- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑  การทูลถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา            
รัฐประศาสนศาสตร 
   พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลถวายปริญญา              
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยพระองคจะประทานวันและ
เวลาในการเขาเฝาในโอกาสตอไป 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
  

 ๑.๒  ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จากคณาจารยประจํา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดดําเนินการเลือกตั้ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ผลการเลือกตั้งประกาศให  
  ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง 
  ๒. อาจารยชอมณี  สุคันธิน 
  ๓. อาจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล 
  ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ 
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จากคณาจารยประจํา ท้ังนี้มีวาระการดํารงตําแหนง
สามป 
  ท่ีประชุมแสดงความยินดี และตอนรับกรรมการท้ัง ๔ ทาน  
 

 ๑.๓  ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยดานการประชาสัมพันธ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จะเชิญนายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร                  
รองประธานหนังสือพิมพมติชน เปนท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยดานการประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
  ท่ีประชุม รับทราบ  
 

 ๑.๔  ชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรสนับสนุนแนวคิดของคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ท้ังนี้มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีเปน
ฝายเลขานุการในการอํานวยความสะดวกดานการประสานงาน โดยมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเปนฝายกิจกรรม 
  ท่ีประชุม รับทราบ  
 

 ๑.๕  จังหวัดนํารองการปฏิรูปทศวรรษท่ี ๒ 
  สภาการศึกษาพิจารณาเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปน
มหาวิทยาลัยท่ีดําเนินโครงการหนึ่งครุศาสตรหนึ่งจังหวัด และมีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพัฒนา
คุณภาพครู ท้ังนี้จังหวัดฉะเชิงเทรายังมีองคกรปกครองทองถ่ินท่ีเขมแข็ง จึงเลือกจังหวัดฉะเชิงเทราเปน
จังหวัดนํารองการปฏิรูปทศวรรษท่ี ๒ โดยจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมสังคมแหง
การเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
  ท่ีประชุม รับทราบ  

/ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรอง... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีขอแกไขดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร หนา ๒ บรรทัดท่ี ๑๐-๑๒ แกไข 
   จาก 
  “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ตั้งขอสังเกตวาการดําเนินการใหไดมาซ่ึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรนี้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยหรือไม” 
   เปน 
 “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ตั้งขอสังเกตวาการดําเนินการใหไดมาซ่ึงผูแทน
ผูบริหาร 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” 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา   
  แกไขมติท่ีประชุม หนา ๑๔ ขอ ๑ และ ขอ ๒ 
  ขอ ๑  จาก 
 “๑.  ใหนําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรีควบโท ๖ ป) จํานวน              
๕ หลักสูตร และหลักสูตรใหมอีก ๓ หลักสูตรไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ซ่ึงจะเปนการประชุม
รวมกับสภาวิชาการ  โดยใหปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมประเด็นสําคัญ คือ …” 
 เปน 
 “๑. ใหนําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรีควบโท ๖ ป) จํานวน              
๕ หลักสูตร และหลักสูตรใหมอีก ๓ หลักสูตรไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ซ่ึงจะเปนการประชุม
รวมกับสภาวิชาการ ท้ังนี้ควรคํานึงถึงประเด็นสําคัญ ไดแก … ” 
 ขอ  ๒  จาก  
  “๒. กรณีหลักสูตรการสอนภาษาไทย ใหเสนอเปนหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปไปกอน 
โดยแจงไววาจะปรับเปนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ๖ ป ในปการศึกษา ๒๕๕๖” 
 เปน  
  “๒. กรณีหลักสูตรการสอนภาษาไทย ถายังไมพรอมท่ีจะเปดสอนหลักสูตร ใหเสนอ
เปนหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปไปกอน โดยแจงไววาจะปรับเปนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ๖ ป ใน             
ปการศึกษา ๒๕๕๖” 

/ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑, ... 



 -๔- 

 ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑, ๔.๓.๒, ๔.๓.๓ และ ๔.๓.๔  
  แกไขความในมติท่ีประชุม จากคําวา “...สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ/รับรอง…” เปน “...สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ…” 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรประจําคณะ
วิทยาการจัดการ  หนา ๑๖ 
  เพ่ิมเติมความกอนมติท่ีประชุม ความวา  “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
เสนอวา ควรตั้งบุคคลท่ีสําเร็จการศึกษา สอน วิจัยดานบริหารธุรกิจ เพราะบุคคลท่ีเสนอสอนดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา คณะครุศาสตรไดปรับปรุงเอกสาร
หลักสูตรตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยครั้งกอน นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมาย
กรรมการและผูทรงคุณวุฒิบางทานใหพิจารณาเอกสารหลักสูตรโดยละเอียด เพ่ือเสนอเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในวันนี้ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
   คณบดีคณะครุศาสตร นําเสนอวาคณะครุศาสตรไดปรับปรุงรายละเอียด
หลักสูตร สรุปไดดังนี้  
    ๑. ยุบรวมบางรายวิชาท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกัน เพ่ือปรับลดจํานวนหนวยกิต          
จาก ๑๘๕ หนวยกิต เปน ๑๗๖ หนวยกิต 
  ๒. ตรวจสอบรหัสวิชา  หนวยกิต  และคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกัน 
  ๓. ปรับหนวยกิตรายวิชาการสัมมนาใหตรงกัน เปน ๓ หนวยกิต 
  ๔. ถอนการเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ออก เนื่องจากยังมีอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ 
  นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอหลักเกณฑการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ตองนําเสนอสถิติความตองการบุคลากรสาขานั้น ๆ ใน ๑๐ ปขางหนา         
ไวดวย เพ่ือใหเห็นถึงความขาดแคลน เชน ในปจจุบันมีความตองการครูภาษาไทย ๒,๑๕๙ คน ครูประถม 
๒,๓๐๐ คน เปนตน 
  ๒. ใหอางอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (๒๕๕๕-
๒๕๕๙) แทนการอางอิงขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ เพ่ือความทันสมัย 
  ๓. ตองระบุเอกลักษณของหลักสูตร และของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร        
นั้น ๆ โดยไมเนนเฉพาะการเปนบัณฑิต หรือมหาบัณฑิต เชน กรณีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ๖ ป 
ตองระบุกัลยาณมิตรธรรม ๗ ใหครบทุกขอ ควรเนนความเปนครูนักคิด ครูนักวิจัย ครูนักจิตวิทยาเด็ก 
  ๔. กรณีหลักสูตรครูทุกประเภทตองเพ่ิมประเด็นทักษะการวิจัยในแผนท่ี
กระจายความรับผิดชอบ (curriculum mapping)  

/๕. ตองกําหนด... 
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  ๕. ตองกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองตามเกณฑท่ี
กําหนด 
  ๖. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองมีงานวิจัยแมบทประจําหลักสูตร โดย
อาจารยประจําหลักสูตรเปนผูวิจัยหลัก และมีนักศึกษาเปนผูรวมวิจัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญในการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพ 
  ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเอกสาร มคอ. ท่ีเสนอยังไมไดแสดงถึงการ
ประกันคุณภาพในระดับการเรียนการสอนและการสอบ ดังนั้นเพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการดําเนินการให
บรรลุผลตามท่ีกําหนดใน มคอ. อาจารยผูสอนตองทํารายงานประเมินตนเอง เม่ือเสร็จสิ้นการสอนในแตละ
ภาคการศึกษา ท้ังนี้ใหรายงานประเมินตนเองดังกลาวสามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาผลการ
สอนในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
   นอกจากนี้เสนอวามหาวิทยาลัยอาจศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ท่ีไดรับรางวัล IQA ยอดเยี่ยม ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
  ๘. ใหแนบมาตรฐานวิชาการ  มาตรฐานวิชาชีพในภาคผนวกดวย 
  ๙. รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไมควรใชชื่อวิชาวาเบื้องตนหรือข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑๐. ควรระบุเกณฑตาง ๆ ใหชัดเจน แทนการระบุใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอสังเกตในภาพรวมจากผูทรงคุณวุฒิท่ี
ชวยพิจารณารายละเอียดเอกสารหลักสูตรตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 
  ๑. การลงทะเบียนวิทยานิพนธไมควรลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวท้ังหมด 
๑๒ หนวยกิต 
  ๒. การสอบเคาโครงวิทยานิพนธในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ๖ ป ควรจัด
ใหมีการสอบไดในปการศึกษาท่ี ๕ 
  ๓. ใหระบุรายการทรัพยากรจําเปนในหัวขอทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดดวย 
  ๔. การจัดแผนการเรียนตองพิจารณาลําดับกอน-หลังใหสอดคลองกับรหัส
รายวิชาเปนหลักดวย 
  ๕. ตรวจสอบความถูกตองของชื่อรายวิชาท่ีเปนภาษาไทย และรายวิชาท่ีเปน
ภาษาอังกฤษ เชน คําวา “การศึกษา”  “เรียนรู”  “education”  “teaching” เปนตน 
  ๖. ควรมีรูปแบบการข้ึนตนคําอธิบายรายวิชาใหเหมือนกันทุกหลักสูตร 
  ๗. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอาจารย และขอมูลผูทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษหลักสูตร 
  ๘. ควรทําความเขาใจใหตรงกันสําหรับหลักสูตรท่ีตองมีสวนรวมกับหนวยงาน
อ่ืน ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงการมีสวนรวมพัฒนาในการพัฒนาหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหได          
วุฒิการศึกษาหรือการรับรองจากหนวยงานท่ีมีสวนรวมนั้น 
  ๙. งบประมาณในการจัดการศึกษาตอปในบางหลักสูตรของการจัดการศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษมีความแตกตางกันมาก  
  ๑๐. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานกลาง และใหแตละ
หลักสูตรเสริมตัวบงชี้เฉพาะสําหรับหลักสูตรเพ่ิมเติมหรือไม 

/๑๑. ตองมีการพิสูจนอักษร... 
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  ๑๑. ตองมีการพิสูจนอักษรและตรวจสอบความถูกตองของชื่อรายวิชาท่ีปรากฏ
อยูในเอกสารคนละหนา ในแตละหัวขอ เชน โครงสรางหลักสูตร แผนการเรียน คําอธิบายรายวิชา เปนตน 
  ๑๒. แกไขเพ่ิมเติมคําอธิบายความหมาย รหัสวิชา ใหครบถวนถูกตองตรงกัน 
เนื่องจากพบวามีการอธิบายความหมาย รหัสวิชา ๒ ท่ีตางท่ีกันแตมีเนื้อหาไมครบถวนแตกตางกัน 
  ๑๓. ควรมีเกณฑท่ีชัดเจนในการกําหนดวุฒิการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตร
ครู ๖ ป กรณีนักศึกษาครูท่ีไมสามารถศึกษาจนครบหลักสูตร ๖ ป 
  ๑๔. ตรวจสอบแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบใหมีหัวขอถูกตองตรงตาม
คุณสมบัติท่ีพึงประสงคของนักศึกษาท่ีกําหนดในแตละกลุมวิชา 
  ท่ีประชุมเสนอขอสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. คําอธิบายรายวิชาสัมมนาในสายการศึกษาควรเนนการสัมมนาเพ่ือหา
แนวทางพัฒนาและการแกปญหาการเรียนการสอนมากกวาการเนนหลักวิธีการจัดสัมมนา 
 ๒. คําอธิบายรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมควรเพ่ิมเนื้อหาการใชกรณีศึกษา
ประกอบการสอนดวย 
  ๓. เสนอใหปรับแผนการเรียนในรายวิชาของปการศึกษาท่ี ๖ ใหมีเฉพาะ
วิทยานิพนธ 
  ๔. ปรับเกณฑภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีจะเขาศึกษาหลักสูตรครู ๖ ป สําหรับ
นักศึกษาท่ัวไป เกรดเฉลี่ยตองไมต่ํากวา ๒.๕ และสําหรับนักศึกษาทุน เกรดเฉลี่ยตองไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
  ๕. ใหเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมนักศึกษาทางดานศาสนาเพ่ือหลอหลอมให
นักศึกษาเปนคนดี 
  ๖. ควรมีวิธีการประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
ประเมินผลเปนรูปธรรมได เชน รูปแบบการประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีใชในภาคธุรกิจ 
  ๗. ควรเพ่ิมสดมภขอมูลปท่ีบรรจุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนบุคลากร
ประจําของมหาวิทยาลัย 
  ๘. คณะกรรมการประจําหลักสูตรตองพิจารณาใหสามารถมีการเทียบโอน
รายวิชาของนักศึกษาท่ีไดศึกษามาแลว ๔-๕ ป แตไมสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทซ่ึงอาจ
พิจารณาใหไดรับวุฒิปริญญาตรีได 
  

 ๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย 
  ๑. ใหปรับ “รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู” ท่ีเปนภาษาอังกฤษ
เปน  (English for Academic Purposes)  
  ๒. ใหตรวจสอบคุณสมบัติของมหาบัณฑิตในหลักสูตรวาสอดคลอง
กับการประกอบอาชีพเปนเจาหนาท่ีพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชนหรือไม ตามท่ีระบุวาเปนอาชีพท่ี
สามารถประกอบไดหลังจากสําเร็จการศึกษา 
  ๓. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 

/๔. มอบรองอธิการบดีวิชาการ... 
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  ๔. มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดใหถูกตองอีกครั้งกอนสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบหลักสูตร 
 

 ๔.๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย 
  ๑. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 
  ๒. มอบรองอธิการบดี วิชาการและวิจัย และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดใหถูกตองอีกครั้งกอนสงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบ 
 

 ๔.๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย 
 ๑. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 
  ๒. มอบรองอธิการบดี วิชาการและวิจัย และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดใหถูกตองอีกครั้งกอนสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบหลักสูตร 
 

 ๔.๑.๔ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  ท่ีประชุมตั้งขอสังเกต ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรนี้จะชวยแกปญหานักเรียนไมสนใจเรียนวิทยาศาสตรได
อยางไร 
  ๒. หากจะจัดใหมีหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร (ค.ม.) และหลักสูตร
วิทยาศาสตรศึกษา (ค.ม.) ควรแสดงใหเห็นความแตกตางใหชัดเจน 
  ๓. เนื้อหาของหลักสูตรเปนรายวิชาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์คอนขาง
มากกวาวิทยาศาสตรประยุกต ซ่ึงหากยังมีลักษณะการจัดการศึกษาแบบเดิม บัณฑิตหรือมหาบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาอาจไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ขอมูลความพรอมดานทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ ยังไมชัดเจน 
ท้ังนี้ควรคืนวิธีทางวิทยาศาสตรและการทดลองสูการสอนวิทยาศาสตรใหได และแสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินการท่ีสะทอนถึงการบรรลุวัตถุประสงค 
   มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย 
 ๑. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 

/๒. มอบรองอธิการบดีวิชาการ... 



 -๘- 

  ๒. มอบรองอธิการบดี วิชาการและวิจัย และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดใหถูกตองอีกครั้งกอนสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบหลักสูตร 
  ๓. ใหตรวจสอบวาคณบดีสามารถเปนประธานหลักสูตรไดหรือไม 
  ๔. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร 
 
 ๔.๑.๕ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย 
 ๑. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 
  ๒. มอบรองอธิการบดี วิชาการและวิจัย และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดใหถูกตองอีกครั้งกอนสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบหลักสูตร 
 
 ๔.๑.๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ผูอานกลั่นกรองหลักสูตร 
นําเสนอวาหลักสูตรนี้มีความพรอม มีความตองการของผูเรียน แตศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรมี
ศักยภาพจริง เพียง ๑ คน ยังขาดอีก ๔ คน หากจะเปดสอนตองสรรหาบรรจุอาจารยใหครบตามเกณฑของ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) กอน 
  มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย 
 ๑. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 
  ๒. มอบรองอธิการบดี วิชาการและวิจัย และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดใหถูกตองอีกครั้งกอนสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบหลักสูตร 
  ๓. เพ่ิมเติมขอมูลเปรียบเทียบการบริหารเชิงธุรกิจ และเชิงรัฐกิจท่ี
แสดงใหเห็นวาผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาการบริหารงานดังกลาวได 
  ๔. เพ่ิมเติมขอมูลความตองการของผูเรียน 
 
 ๔.๑.๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตอไปนี้ 
  ๑. ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท้ังดานคุณวุฒิ สาขา 
สถาบันการศึกษา วาเปนสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง
หรือไม 

/๒. สาขาวิชาน้ีมิได... 



 -๙- 

  ๒. สาขาวิชานี้มิไดเปนสาขาพหุวิทยาการ แตเปนสาขาวิชาท่ีมีฐาน
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ จึงควรปรากฏรายชื่ออาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจําของคณะ
มากกวานี้ 
  ๓. หลักสูตรนี้ไดผานการวิพากษหลังจากมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ           
แลวหรือไม   
  มติท่ีประชุม  
 ๑. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรงุเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 
  ๒. มอบสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลว และพิจารณายืนยันผลการพิจารณาเห็นชอบ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 
  ๓. ตรวจสอบคุณวุฒิ สาขา ของอาจารยท่ีมีช่ือในหลักสูตรหลาย
หลักสูตรใหถูกตองตรงกัน 
 
  หลังจากพิจารณาหลักสูตรแลว นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวย้ําประเด็นศักยภาพ
ของอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรกอนสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ 
ตองสรรหาบรรจุอาจารยประจําหลักสูตรใหเรียบรอยกอนตามท่ีประธานสภาคณาจารยและขาราชการ        
ไดกลาวย้ําไว 
 
 ๔.๒ การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 
  เนื่องจากในการพิจารณาหลักสูตรในวาระท่ี ๓.๑ ไดอภิปรายถึงการผลิตบัณฑิต
ใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ตองมาจากตัวอยางท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางครูใหมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
รวมท้ังเรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ีประชุมจึงพิจารณาเห็นควรมีการพัฒนาในเรื่องดังกลาว 
  มติท่ีประชุม 
  ๑. มอบอธิการบดี 
   (๑) จัดระบบการใหความสําคัญในการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
รวมท้ังการพัฒนาแบบองครวมท้ังอาจารยและบุคลากรอยางเต็มรูป ท้ังดานการสอน  การเปนนักวิจัย  
ผูบริหาร รวมท้ังคุณธรรมจริยธรรม 
   (๒) พิจารณาใหมีการพัฒนาการมีสวนรวมของคณาจารยในการพัฒนา
หลักสูตร 
  ๒. มอบสภาวิชาการ  
   (๑) พิจารณากําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตร 
   (๒) พิจารณาแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรใหม กรณีมีหลักสูตรท่ี
ดําเนินการตามกระบวนการไปแลวเม่ือครั้งยังไมมีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ และเสนอเพ่ือทราบ 
 ไมมี 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 



 -๑๐- 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ไมมี 
 
 เนื่องจากจํากัดดวยเวลา ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน และมอบเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยสรุปประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือนําเขาพิจารณาในการประชุมรวมกับสภา
วิชาการในวันเสารท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ระหวางเวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองทองเจาพัฒน ชั้น ๔ 
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และประชุมสภามหาวิทยาลัยตอจาก
การประชุมรวมดังกลาว แลวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น.  
 
  

(นางพรพรรณ  นินนาท) 
จดบันทึกรายงานการประชุม 
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