
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๔ 

วันเสารท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๔ 
ณ หองทองเจาพัฒน ช้ัน ๔ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

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

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๔.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๗.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๘. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     ๙.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๒. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกจิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
   ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารยวิภาภรณ   บุญยงค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยเพญ็ศรี   ปกกะสีนัง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยชอมณี สุคันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. อาจารย ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักด์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๒. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบคุคล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. อาจารย ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับรองรายงานฉบับน้ีแลว 

/๔. อาจารย ดร.สมศักดิ์ ... 
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     ๔. อาจารย ดร.สมศักด์ิ  เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสุมลวรรณ  ย้ิมงาม รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 
     ๖. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๗. อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน   เสกขุนทด  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน สรวยสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 
   ๑๐. อาจารยกุลยารัตน  ทัศมี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๑๑. อาจารยโยธิน จี้กังวาฬ รองผูอํานวยการศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน 
   ๑๒. อาจารย ดร.ชัชวาล มงคล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๑๓. อาจารย ดร.พอเจตน   ธรรมศิริขวัญ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  
     คณะครุศาสตร 
   ๑๔. อาจารยวรเวช วองศิร ิ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๕  น. 
 

  กอนการประชุมกรรมการและผู เขารวมประชุมแสดงความยินดีตอนายกสภา
มหาวิทยาลัยทีค่ณะรัฐมนตรมีีมติแตงต้ังใหเปนประธานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรผูแทนผูบริหาร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดตรวจสอบวาระและการไดมาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารสืบเน่ืองจากการต้ังขอสังเกตของประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการแลว พบวามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงจริง คือกรรมการดังกลาวได
ครบวาระแลวต้ังแต ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการใหมีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารจํานวน ๓ ทาน เน่ืองจากไดประกาศแตงต้ังกรรมการทานหน่ึง           
ไวแลวต้ังแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเปนระยะเวลาที่ควรมีการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหารพอดี สวนการประชุมและผลการดําเนินการอันเน่ืองจากมติที่ประชุม             
ที่ผานมาถือเปนการดําเนินการโดยชอบ เน่ืองจากเปนการดําเนินการตามมติขององคคณะบุคคล จึงเสนอ        
ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารเพิ่มเติม โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
สามปดังน้ี  
  ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  ผูแทนรองอธิการบดี 
  ๒. รองศาสตราจารยวิภาภรณ  บุญยงค     ผูแทน คณบดี 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี  ปกกะสีนัง  ผูแทน ผูอํานวยการ 
 ท่ีประชุม รับทราบ  
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ พรอมดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูแทนคณาจารยทั้ง ๔ ทาน เสนอบันทึกตอนายกสภามหาวิทยาลัย วาการไดมาซึ่งผูชวยศาสตราจารย           
ดร.พรพิมล  วิริยะกุล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณบดี ที่แจงวาไดประกาศแตงต้ังกรรมการ

/ทานหน่ึงไวแลวตั้งแต ... 
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ทานหน่ึงไวแลวต้ังแต ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ น้ัน เน่ืองจากทราบวามีการดําเนินการกันมากอนวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๔ จึงเปนการดําเนินการกอนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารเดิมจะครบวาระ 
ถือเปนการดําเนินการที่ไมชอบ และขัดตอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เห็นสมควรให
มีการดําเนินการใหมเฉพาะกรณีดังกลาวใหถูกตอง 
 นายกสภามหาวิทยาลัยต้ังขอสังเกตวา ชวงเวลาของวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละกลุมควรเปนชวงเวลาเดียวกัน 
 มติท่ีประชุม  
  ๑. มอบอธิการบดีตรวจสอบและดําเนินการใหถูกตอง แลวรายงานท่ีประชุม
ครั้งตอไปทราบ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗   
 
 ๑.๒ รายงานการศึกษาดูงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะ เขาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ เรียบรอยแลว 
และจะประมวลผลการศึกษาดูงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยของทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิรูปงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 
  อยางไรก็ตาม นายกสภามหาวิทยาลัยไดสั่งการใหปรับระเบียบวาระการประชุม
ในครั้งน้ี โดยเพิ่มวาระทักทวง และวาระเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ท่ีประชุม รับทราบ  
 
 ๑.๓ งานพระราชทานปริญญาบัตร 
   สํานักพระราชวังมีหมายกําหนดการใหบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตยที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ เวทีใหมสวนอัมพร โดย
มหาวิทยาลัยกําหนดวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหวางวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอรซิต้ี จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งน้ีในเย็นวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะจัดเลี้ยง
แสดงความยินดีตอบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และกําหนดซอมใหญในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนเกียรติและแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และบัณฑิต ในวันที่ 
๕, ๖ และ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะประสานรายละเอียดในการ
เดินทางตอไป  
   ท่ีประชุม รับทราบ  
 

/ระเบียบวาระที่ ๒ รับรอง... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งที่ 
๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีการแกไขดังน้ี 
   ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ การทูลถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  แกไขเปน 
  “๑.๑  การทูลถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
     พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลถวายปริญญา              
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยพระองคจะประทานวันและ
เวลาในการเขาเฝาในโอกาสตอไป 
    ท่ีประชุม รับทราบ” 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
จากคณาจารยประจํา 
   แกไขมติ เปน “ท่ีประชุมแสดงความยินดี และตอนรับกรรมการท้ัง ๔ ทาน” 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๑.๕ จังหวัดนํารองการปฏิรูปทศวรรษท่ี ๒ 
    แกไขเปน 
   “๑.๕  จังหวัดนํารองการปฏิรูปทศวรรษที่ ๒ 
  สภาการศึกษาพิจารณาเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เปน
มหาวิทยาลัยทีดํ่าเนินโครงการหน่ึงครุศาสตรหน่ึงจังหวัด และมีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพัฒนา
คุณภาพครู ทั้งน้ีจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีองคกรปกครองทองถ่ินที่เขมแข็ง จึงเลือกจังหวัดฉะเชิงเทราเปน
จังหวัดนํารองการปฏิรูปทศวรรษที่ ๒ โดยจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมสังคมแหง
การเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
  ท่ีประชุม รับทราบ” 
 
  แกไขระเบียบวาระท่ี ๓.๑ และ ๓.๒ เปน ๔.๑ และ ๔.๒ ดังน้ี 
  ระเ บียบวาระ ท่ี ๔ .๑ พิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   “๔.๑  พิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ... 
    … 
  นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอหลักเกณฑการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังน้ี 
  ๑. ตองนําเสนอสถิติความตองการบุคลากรสาขาน้ัน ๆ ใน ๑๐ ปขางหนา         
ไวดวย เพื่อใหเห็นถึงความขาดแคลน เชน ในปจจุบันมีความตองการครูภาษาไทย ๒,๑๕๙ คน ครูประถม 
๒,๓๐๐ คน เปนตน 

/๒. ใหอางอิงแผนพัฒนา... 
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  ๒. ใหอางอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) แทนการอางอิงขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ เพื่อความ
ทันสมัย 
  ๓. ตองระบุเอกลักษณของหลักสูตร และของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร        
น้ัน ๆ โดยไมเนนเฉพาะการเปนบัณฑิต หรือมหาบัณฑิต เชน กรณีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ๖ ป 
ตองระบุกัลยาณมิตรธรรม ๗ ใหครบทุกขอ ควรเนนความเปนครูนักคิด ครูนักวิจัย ครูนักจิตวิทยาเด็ก 
  ๔. กรณีหลักสูตรครูทุกประเภทตองเพิ่มประเด็นทักษะการวิจัยในแผนที่
กระจายความรับผิดชอบ (curriculum mapping)  
  ๕. ตองกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองตามเกณฑที่
กําหนด 
  ... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอสังเกตในภาพรวมจากผูทรงคุณวุฒิ
ที่ชวยพิจารณารายละเอียดเอกสารหลักสูตรตาง ๆ สรุปไดดังน้ี 
  …. 
 ๗. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอาจารย และขอมูลผูทรงคุณวุฒิใน
การวิพากษหลักสูตร 
  ๘. ควรทําความเขาใจใหตรงกันสําหรับหลักสูตรท่ีตองมีสวนรวมกับ
หนวยงานอ่ืน ซึ่งในที่น้ีหมายถึงการมีสวนรวมพัฒนาในการพัฒนาหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เพื่อใหไดวุฒิการศึกษาหรือการรับรองจากหนวยงานที่มีสวนรวมน้ัน 
  ๙. งบประมาณในการจัดการศึกษาตอปในบางหลักสูตรของการจัด
การศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษมีความแตกตางกันมาก  
  ๑๐. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีตัวบงช้ีผลการดําเนินงานกลาง และใหแตละ
หลักสูตรเสริมตัวบงช้ีเฉพาะสําหรับหลักสูตรเพิ่มเติมหรือไม 
  ๑๑. ตองมีการพิสูจนอักษรและตรวจสอบความถูกตองของช่ือรายวิชาที่
ปรากฏอยูในเอกสารคนละหนา ในแตละหัวขอ เชน โครงสรางหลักสูตร แผนการเรียน คําอธิบายรายวิชา 
เปนตน 
  ๑๒. แกไขเพิ่มเติมคําอธิบายความหมาย รหัสวิชา ใหครบถวนถูกตอง
ตรงกัน เน่ืองจากพบวามีการอธิบายความหมาย รหัสวิชา ๒ ท่ีตางท่ีกันแตมีเน้ือหาไมครบถวนแตกตางกัน 
  ๑๓. ควรมีเกณฑที่ ชัดเจนในการกําหนดวุฒิการศึกษา ของนักศึกษา
หลักสูตรครู ๖ ป กรณีนักศึกษาครูที่ไมสามารถศึกษาจนครบหลักสูตร ๖ ป 
  ๑๔. ตรวจสอบแผนที่กระจายความรับผิดชอบใหมีหัวขอถูกตองตรงตาม
คุณสมบัติท่ีพึงประสงคของนักศึกษาที่กําหนดในแตละกลุมวิชา 
  ที่ประชุมเสนอขอสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี 
  ๑. คําอธิบายรายวิชาสัมมนาในสายการศึกษาควรเนนการสัมมนาเพื่อหา
แนวทางพัฒนาและการแกปญหาการเรียนการสอนมากกวาการเนนหลักวิธีการจัดสัมมนา 
 ๒. คําอธิบายรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมควรเพิ่มเน้ือหาการใชกรณีศึกษา
ประกอบการสอนดวย 

/๓. เสนอใหปรับแผนการเรียน... 
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  ๓. เสนอใหปรับแผนการเรียนในรายวิชาของปการศึกษาที่ ๖ ใหมีเฉพาะ
วิทยานิพนธ 
  ๔. ปรับเกณฑภาษาอังกฤษสําหรับผูที่จะเขาศึกษาหลักสูตรครู  ๖ ป 
สําหรับนักศึกษาทั่วไป เกรดเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา ๒.๕๐ และสําหรับนักศึกษาทุน เกรดเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา 
๓.๐๐ 
  ๕. ให เพิ่มกระบวนการและกิจกรรมนักศึกษาทางดานศาสนา เ พ่ือ            
หลอหลอมใหนักศึกษาเปนคนดี 
  ๖. ควรมีวิธีการประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ
สามารถประเมินผลเปนรูปธรรมได เชน รูปแบบการประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรมที่ใชในภาคธุรกิจ 
  ๗. ควรเพิ่มสดมภขอมูลปที่บรรจุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนบุคลากร
ประจําของมหาวิทยาลัย 
  ๘. คณะกรรมการประจําหลักสูตรตองพิจารณาใหสามารถมีการเทียบโอน
รายวิชาของนักศึกษาทีไ่ดศึกษามาแลว ๔-๕ ป แตไมสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทซึ่งอาจ
พิจารณาใหไดรับวุฒิปริญญาตรีได” 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  แกไขมติท่ีประชุม เปน “มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย 
     ๑. ... 
     ๒. ... 
     ๓. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 
     ๔. มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดใหถูกตองอีกครั้งกอนสงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบ” 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๕ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 แกไขมติที่ประชุม เปน  
  “มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย 
 ๑. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 
  ๒. มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดใหถูกตองอีกครั้งกอนสงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบ” 

/ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ หลักสูตร... 
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 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 แกไขมติที่ประชุม เปน “มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย 
 ๑. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 
  ๒. มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดใหถูกตองอีกครั้งกอนสงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบหลักสูตร 
  ๓. ใหตรวจสอบวาคณบดีสามารถเปนประธานหลักสูตรไดหรือไม 
  ๔. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร” 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา             
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  แกไขเปน 
    “๔.๑.๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  เพิ่มยอหนา ความวา  
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ผูอานกลั่นกรองหลักสูตร นําเสนอ
วาหลักสูตรน้ีมีความพรอม มีความตองการของผูเรียน แตศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรมีศักยภาพจริง 
เพียง ๑ คน ยังขาดอีก ๔ คน หากจะเปดสอนตองสรรหาบรรจุอาจารยใหครบตามเกณฑของมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) กอน 
 แกไขมติทีป่ระชุม เปน  
  “มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย 
 ๑. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 
  ๒. มอบรองอธิการบดี วิชาการและวิจัย และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบเอกสารอยางละเอียดให ถูกตองอีกครั้งกอนสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบหลักสูตร 
  ๓. เพ่ิมเติมขอมูลเปรียบเทียบการบริหารเชิงธุรกิจ และเชิงรัฐกิจท่ี
แสดงใหเห็นวาผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาการบริหารงานดังกลาวได 
  ๔. เพ่ิมเติมขอมูลความตองการของผูเรียน” 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ที่ประชุมมีขอสังเกตใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตอไปน้ี 
  ๑. ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งดานคุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
การศึกษา วาเปนสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรองหรือไม 
  ๒. สาขาวิชาน้ีมิไดเปนสาขาพหุวิทยาการ แตเปนสาขาวิชาที่มีฐานวิชาการ
ของคณะวิทยาการจัดการ จึงควรปรากฏรายช่ืออาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจําของคณะมากกวาน้ี 

/๓. หลักสูตรน้ีไดผาน... 



 -๘- 

  ๓. หลักสูตรน้ีไดผานการวิพากษหลังจากมกีรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แลวหรือไม” 
 แกไขมติที่ประชุม เปน  
  “มติท่ีประชุม  
 ๑. ใหนําหลักเกณฑ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตขางตนไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหถูกตองสมบูรณ 
  ๒. มอบสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงแกไขเรยีบรอยแลว 
และพิจารณายืนยันผลการพิจารณาเห็นชอบ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตอไป 
  ๓. ตรวจสอบคุณวุฒิ สาขา ของอาจารยท่ีมีชื่อในหลักสูตรหลายหลักสูตร
ใหถูกตองตรงกัน”   
 

   เพิ่มความกอนพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ ความวา  
  “หลังจากพิจารณาหลักสูตรแลว นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวย้ํา
ประเด็นศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรกอนสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหความเห็นชอบ ตองสรรหาบรรจุอาจารยประจําหลักสูตรใหเรียบรอยกอนตามท่ี
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดกลาวย้ําไว” 
  

  เน่ืองจากที่ประชุมมีความเห็นโตแยงในรับรองรายงานการประชุมในวาระที่ ๔.๑.๗ 
ขอสังเกตขอ ๓ จึงขอใหเลขานุการตรวจสอบจากการบันทึกเสียง และแจงที่ประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ดานการศึกษา 
  ๓.๑   พิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวาคณะครุศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตาง ๆ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งน้ี รวม ๕ หลักสูตร ดังน้ี  
   ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๔ ไดมีมติเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในหลักการ โดยมีขอทักทวงใหจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ ขณะน้ีคณะวิทยาการจัดการ 
กําลังดําเนินการสรรหาอาจารยประจําหลักสูตรใหครบตามโครงสราง แตยังไมแลวเสร็จ ประกอบกับขอ ๕ 
แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุวา “ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษา

/อนุมัติใหเปดสอนแลว... 



 -๙- 

อนุมัติใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ” จึงเปนเหตุใหตองนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณายืนยันมติสภามหาวิทยาลัย       
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอเรื่องตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาไดภายใน ๓๐ วันตอไป  
   ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เอกสารหลักสูตรไวแลว ดังน้ัน มหาวิทยาลัยตองดําเนินการปรับปรุงแกไขตามมติสภามหาวิทยาลัย และ
เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวใหเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได จึงไมจําเปนตอง
นําเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณายืนยันมติอีกครั้ง  
    

  ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยสําหรบัชาวตางประเทศ โดยใหแกไขกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดปรับเอกสารหลักสูตรตามมติสภาวิชาการในประเด็นตอไปน้ี เรียบรอยแลว  
   (๑)  เพิ่มเติมตัวเลขงบประมาณใหครบถวน   
   (๒)  หนา ๑๔ ตรวจสอบรหัสวิชาภาษากับการแปล  และรหัสวิชาการ
แปลแบบลาม ๑ ใหถูกตอง   
   (๓) ระบุวิชาเลือก และกําหนดหนวยกิตที่จะเรียน ใหชัดเจน 
  (๔)  หนา ๑๘ ตัดคําวา “มหาวิทยาลัย” ออกจากตารางอาจารยประจํา
หลักสูตร สาขาวิชาเอก  
  (๕) ตัดกรอบออกทุกหนา              
   (๖) หนา ๙ พิมพรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิตใหครบถวน   
   (๗)  ใชขนาดตัวอักษรเทากันทั้งเลม  
  (๘)  เพิ่มช่ือสดมภในตาราง Curriculum Mapping ใหครบทุกตาราง  
   (๙)  ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบและการใส
สัญลักษณใหถูกตอง  
   (๑๐) หนา ๓๑ ตัดคําวา “อาจ” ออกจากขอ ๒.๑.๒  
  ทั้งน้ี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตจากการกลั่นกรอง
เอกสารเพิ่มเติม ดังน้ี  
  (๑) คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
  (๒) ควรมีคําอธิบายความหมายของรหัสวิชา 
  (๓) ตรวจสอบจํานวนช่ัวโมงรวมในแผนการเรียนปที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
ในหนา ๑๗ ใหถูกตอง  
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔) โดยใหมีการแกไขตามท่ีสภาวิชาการเสนอ และขอสังเกตของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบตอไป  

/๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต... 



 -๑๐-

  ๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยใหแกไขกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะ           
ครุศาสตร ไดปรับเอกสารหลักสูตรตามมติสภาวิชาการในประเด็นตอไปน้ี เรียบรอยแลว 
   (๑) หนา ๒๐ เพิ่มการประสานแผนทางการศึกษา ในรายวิชานโยบาย
และการวางแผนการศึกษา  
   (๒) ตรวจสอบสถานภาพของนายสุรัตน  ไชยชมพู 
   (๓) หนา ๒ ขยายอาชีพใหมากข้ึน 
   (๔) พิจารณารายวิชาที่มีภาคปฏิบัติซึ่งมีจํานวนมาก บางวิชาควรมีเฉพาะ
ภาคทฤษฎี 
   (๕) พิจารณาวิชาบริบทและแนวโนมทางการศึกษาอาจเปนรายวิชาเสรมิ 
  (๖) หนา ๓๘ พิจารณา Curriculum Mapping ใน ๔ วิชาสุดทาย ให
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 
  (๗) เตรียม Power Point เพื่อนําเสนอเปรียบเทียบรายละเอียดเดิม 
และสวนที่แกไข 
  ทั้งน้ี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตจากการกลั่นกรอง
เอกสารเพิ่มเติม ดังน้ี  
  (๑) ตรวจสอบการใชเครื่องหมายดอกจัน (*) ในหนาที่ ๑๐, ๑๗ และ ๑๘ 
  (๒) ตรวจสอบการพิมพหัวขอ ๕.๕.๓.๑.๑ ในหนาที่ ๒๓ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี 
  (๑) หากตองแสดงขอมูลรหัสประจําตัวประชาชน ควรตรวจสอบความ
ถูกตองของรหัสประจําตัวประชาชนของอาจารยประจําหลักสูตรในหนา ๓ แตหากไมตองแสดงขอมูล         
รหัสประจําตัวประชาชนของอาจารยประจําหลักสูตรใหตัดขอมูลดังกลาวออกทั้งหมด รวมทั้งในหลักสูตร
อื่น ๆ ดวย 
  (๒) เพิ่มขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดย
ใหมีการแกไขตามท่ีสภาวิชาการเสนอ ขอสังเกตของท่ีประชุม และของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบตอไป 
 

    ๔) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

/หลักสูตรและการสอน ... 



 -๑๑-

หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยใหแกไขกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง
คณะครุศาสตรไดปรับเอกสารหลักสูตรตามมติสภาวิชาการในประเด็นตอไปน้ี เรียบรอยแลว 
   (๑) ปรับความในหนา ๔ ใหรอยเรียงไปดวยกัน 
  (๒) หนา ๒๒ ตรวจสอบความถูกตองของช่ืออาจารยพิเศษ 
   (๓) ทบทวน Curriculum Mapping เกี่ยวกับความรับผิดชอบหลัก 
  (๔) หนา ๗๖ ตรวจสอบความถูกตองของคํา ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา  
  (๕) หนา ๓ ปรับขอมูลการบริหารจัดการใหสมบูรณ 
  ทั้งน้ี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตใหขอสังเกตจากการ
กลั่นกรองเอกสารเพิ่มเติม ดังน้ี  
  (๑) ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา สอบประมวลความรู ในหนา 
๑๕, ๒๑, ๗๖ และ ๑๑๑ 
  (๒) ตรวจสอบความถูกตองของช่ือวิชา GCI 726 ในหนา ๒๑ และ ๗๔ 
  (๓) แกไขจํานวนตัวเลขงบประมาณ ในหนา ๑๒ ใหถูกตอง 
  (๔) ตรวจสอบจํานวนช่ัวโมงทฤษฎีรวมในแผนการเรียน ปที่ ๑ ภาค
เรียนที่ ๒ ในหนา ๑๙ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตวาในหัวขอช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย มีเฉพาะรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษ แตไมปรากฏ
ช่ืออาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดย
ใหมีการแกไขตามท่ีสภาวิชาการเสนอ ขอสังเกตของท่ีประชุม และของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบตอไป 
 
  ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยใหแกไขกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย ไดปรับเอกสารหลักสูตรตามมติสภาวิชาการในประเด็นตอไปน้ี เรียบรอยแลว 
   (๑) พิจารณา Curriculum Mapping หนา ๓๗-๓๙ ในดานคุณธรรม
จริยธรรม   
   (๒) พิจารณาโครงสรางวิทยานิพนธ 
  ทั้งน้ี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตจากการกลั่นกรอง
เอกสารเพิ่มเติมวา ควรตรวจสอบการพิมพตัวเลขในหนา ๑๐ 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

/ประธานสภาคณาจารย... 
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  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติ
อาจารยประจําหลักสูตร คนที่ ๔ ซึ่งไดรับคําช้ีแจงจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวา บุคคลดังกลาว
เปนบุคคลภายนอกที่ประกอบธุรกิจสวนตัวซึ่งไดตอบรับหนังสือเชิญเปนอาจารยประจําหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยและอาจารยผูสอนโดยไมขอรบัคาตอบแทน  
  ที่ประชุมมีขออภิปรายเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตรอยางกวางขวาง 
สรุปได ดังน้ี 
   (๑) มหาวิทยาลัยควรกําหนดนิยามอาจารยประจําหลักสูตรใหชัดเจน 
และสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
   (๒) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการ และแนวปฏิบัติในการระดมภูมิปญญา
จากทองถ่ินมาเปนศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
โดยใหจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรท่ีทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยตอเน่ืองอยางนอยเปนระยะเวลา 
๙ เดือน และมีภาระงานขั้นตํ่าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบตอไป 
    

   ๓.๒   พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต เน่ืองจากไมมีผูเรียน           
มานานกวา ๓ ป ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๘ ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๔ พิจารณาเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปดหลักสูตรดังกลาว 
   มติท่ีประชุม อนุมัติใหปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 ดานวิจัย 
 ๓.๓  รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยราชนครินทรเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
“มหาราชา” 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ โดยขอเสนอของ ดร.วิวัฒน  ศัลยกําธร ใหมหาวิทยาลัย
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยราชนครินทรเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “มหาราชา” แตเน่ืองจาก      
ดร.วิวัฒน  ศัลยกําธร ติดภารกิจ ไมสามารถเขาประชุมสภามหาวิทยาลัยไดในการประชุมที่ผานมา             
จึงนําเสนอรายงานความกาวหนาดังกลาวตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะอีกครั้ง 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกตและขออภิปรายสรุปได ดังน้ี 
  (๑) ขอมูลที่ เสนอควรมีขอมูลงบประมาณ และความกาวหนา รวมทั้ง
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ และควรจัดทําเปนรูปเลม  
  (๒) มหาวิทยาลัยตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Social change 
adaptation) มีกรอบประเด็นการช้ีนําทองถ่ินที่ ชัดเจน แลวดําเนินงานวิจัยอยางลุมลึกเพื่อใหได                 
องคความรูที่นําไปสูความเปนมหาวิทยาลัยอันเปนที่พึ่งของทองถ่ิน ที่สอดคลองกับกรอบดังกลาว 

/โดยเฉพาะอยางยิ่ง... 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงในการขับเคลื่อนโครงการหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด ทั้งน้ี อาจเริ่มจากการประชุม
กลุมยอยที่ประกอบดวยนายกสภา อธิการบดี รองอธิการบดี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูอํานวยการสวนงานภายในทั้ง ๓ สวนงาน รวมทั้งผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ของโครงการหน่ึงมหาวิทยาลัย 
หน่ึงจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก เพื่อพิจารณาการระดมทรัพยากร            
ที่พรอมจะทําวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย 
  (๓) การรับดําเนินการโครงการวิจัยจากหนวยงานภายนอกเปนเพียง
งานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะหนวยงาน แตยังไมถือเปนงานวิจัยที่จะช้ีนําสังคมได 
  (๔) งบประมาณสําหรับงานวิจัย ควรไมนอยกว ารอยละ ๑๐ ของ
งบประมาณรายจายประจําป 
  (๕) อาจารยควรใชการวิจัยเปนเครื่องมือในการคนหาองคความรูที่จะ
นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งผลจากงานวิจัยจะสงผลใหมีการพัฒนางานบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามมา 
  (๖) การรับอาจารยใหม ควรพิจารณารับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ในแผน ก 
  (๗) สัดสวนงบประมาณในการวิจัยเปนตัวบงช้ีตัวหน่ึงที่สะทอนถึงการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากขอมูลที่นําเสนอ พบวามหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญในการศึกษานอย 
ขณะที่ใหความสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินทั้งดานการตลาด การทองเที่ยว การพัฒนาชุมชน การเพิ่มมูลคา
ภูมิปญญาในระดับปานกลาง  คณบดีจึงควรใหความสําคัญในประเด็นน้ี 
  (๘) โครงการเทิดพระเกียรติ เปนเรื่องสถาบันของชาติ ที่ตองใหความสําคัญ
ทั้งในเรื่องระยะเวลา และคุณภาพ จึงไมจําเปนตองดําเนินการเพียงปเดียว อาจดําเนินการเปน ๓ ระยะ ๆ ละ 
๓ ป ไมควรทําเพียงปเดียว 
 

  มติท่ีประชุม  
 ๑.  เสนอแนะใหมีคณะกรรมการบริหาร เ พ่ือจัด ทําและดํา เ นิน
โครงการวิจัยราชนครินทรเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “มหาราชา” ใหสมพระเกียรติ โดยมี
วัตถุประสงค ดังน้ี    
  - เพ่ือกําหนดกรอบการชี้นําทองถ่ิน  
  - เพ่ือใหมีโครงการวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
  - เพ่ือสรางนักวิจัยใหม และเรงพัฒนานักวิจัยรุนกลาง รวมท้ัง
สงเสริมสนับสนุนนักวิจัยรุนใหญ   
  ๒.  มอบอธิการบดี จัดประชุมกลุมยอยเพ่ือหาแนวทางการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ดานการบริหาร 
 ๓.๔  พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา เน่ืองจากคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จะครบวาระในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงนําเสนอที่ประชุม

/เพื่อพิจารณาเลือก... 
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เพื่อพิจารณาเลือกผูแทนเพื่อเปนกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และดําเนินการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗  
  นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอวา หากมีการแกไขขอบังคับ ควรใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกคนมีสิทธ์ิเลือกผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกกลุม เพื่อเปนกรรมการสรรหา
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนการกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย เลือกกันเอง             
ในแตละกลุม 
 ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตวา หาก
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ อาจชวยลดปญหาไมครบองคประชุม 
เน่ืองจากกรรมการไมสามารถเขาประชุมได 
 มติท่ีประชุม  
  ๑. เลือกผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเปนกรรมการสรรหา
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดดังน้ี 
 ๑.๑ นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  
เปนประธาน  
 ๑.๒ นายวิจิต แกวเกิดเคน นายปรีชา คชสิทธิ์ ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร  
และนายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ  
 ๑.๓  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ และ               
รองศาสตราจารยวิภาภรณ  บุญยงค กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร เปนกรรมการ  
  ๑.๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักด์ิ และผูชวยศาสตราจารย 
ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย เปนกรรมการ  
  ๒. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๕.๑ พิจารณาแนวทางการพิจารณาหลักสูตร 
   นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอสรุปแนวทางการพิจารณาหลักสูตร จากการประชุม
รวมระหวางสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการในชวงเชาวันน้ี ดังน้ี  
  ๑.  หลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แบงเปน ๓ กลุม ไดแก 
   ๑) หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย ไดแก หลักสูตรที่ปรับปรุงรูปแบบให
สอดคลองตามการเปลี่ยนแปลงของขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหนําเสนอเปนวาระทักทวงโดยจัดทําเอกสาร
สรุปเกี่ยวกับการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน และการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการวิพากษ ความ
ยาวประมาณ ๒ หนากระดาษ 

  ๒) หลักสูตรปรับปรุงมาก ไดแก หลักสูตรที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
นอกเหนือ จากการปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหนําเสนอเปนวาระเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอเปน ๒ ข้ันตอนผานสภาวิชาการมายังสภามหาวิทยาลัย 
ดังน้ี  
   ข้ันตอนแรก เสนอความเปนมาและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
คุณลักษณะเดนของบัณฑิต เพื่อขออนุมัติการดําเนินการ 

/ขั้นตอนที่สอง ดําเนินการ... 



 -๑๕-

   ข้ันตอนที่สอง ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสนอเอกสารหลักสูตร       
ที่มีการกลั่นกรองตามหัวขอในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และขอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการดําเนินการตามขอวิพากษ และ
สภาวิชาการ โดยสรุปผลการปรับปรุง พรอมเหตุผล จํานวนไมเกิน ๒ หนากระดาษเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา (ทั้งน้ีจะดําเนินการไดตองไดรับความเห็นชอบในข้ันตอนแรกแลว) 
  ๓)  หลักสูตรใหม ไดแก หลักสูตรที่มีการพัฒนาข้ึนใหม ใหนําเสนอ เปน
วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในรูปของ power point โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอเปน ๒ ข้ันตอนเชนเดียวกับ
การเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
  ๒.  ใหสภาวิชาการใชระบบการตรวจสอบอยางละเอียดโดยกรรมการสภา
วิชาการหรือกรรมการประจําคณะที่ไดรับมอบหมาย (reviewer) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรที่ไดผานการ
พิจารณาอยางรอบคอบมาแลวจากผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ และใหผูน้ันเปนผู
นําเสนอในการประชุมสภาวิชาการ โดยสภาวิชาการจะพิจารณาเอกสารหลักสูตรตามหัวขอที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดเปนมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แลวสรุปแตละหัวขอ 
ที่พิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
  ๓.  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามหัวขอที่สภาวิชาการ และที่ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรสรุปเสนอ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ 
 
 ๕.๒  รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู รอบ ๖ เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู รอบ ๖ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนด สรุปได 
ดังน้ี 
  ๑.  ผลการดําเนินการสวนใหญ เปนไปตามแผน และบรรลุเปาหมาย ยกเวน 
โครงการพัฒนาอาจารยรุนใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรที่มีผูเขารวมประชุม ๓๓ คน จาก
เปาหมาย ๔๐ คน   
  ๒.  ดําเนินงานโครงการวิจัย “โครงการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษา และแหลง
เรียนรู” โดยเลือกโรงเรียนพุทธโสธรเปนโรงเรียนในโครงการนํารอง เพื่อขับเคลื่อนโครงการหน่ึงครุศาสตร
หน่ึงจังหวัด 
  ๓.  ใชงบประมาณการดําเนินงานประมาณรอยละ ๔๔   
  ๔.  การดําเนินงานที่พัฒนามากข้ึน ไดแก 
  - การพัฒนาครูระดับมัธยม/อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  - มีการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
  - มีเครือขายในการทํางานเพิ่มข้ึน  
  - มีแนวทางในการกําหนดกลุมเปาหมายชัดเจนข้ึน 
  ๕.  การบรรจุบุคลากรยังไมเต็มกรอบอัตรากําลัง  

/๖. ที่ประชุมคณะกรรมการ... 



 -๑๖-

  ๖.  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันครั้งสุดทาย มีมติใหมีการประชุม
ระหวางนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู เพื่อหาแนวทางในการ
ดําเนินงานอยางอิสระที่คลองตัวอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงดานงานบุคคล และการเงิน 
 ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังน้ี 
  ๑. ผลการดําเนินงานมีเฉพาะการพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษ จึงยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคการจัดต้ังสถาบัน ซึ่งผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครูช้ีแจงวา เปนนโยบายของ
คณะกรรมการประจําที่ใหเนนการพัฒนาภาษาอังกฤษในชวงแรกของการดําเนินงาน และไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว 
  ๒. มีการใชทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยคอนขางนอย 
  ๓. ควรใหสวนงานภายในทุกสวนงานรายงานผลการดําเนินงานเชนเดียวกับ
สถาบันพัฒนาคุณภาพคร ู
  ๔. ควรมีการวิจัยเชิงประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานภายในทุกสวนงาน
วาบรรลุเปาหมายอยางไรหรือไม เพื่อเฝาระวังและหาแนวทางแกไข 
  มติท่ีประชุม  
  ๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู รอบ          
๖ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเสนอแนะ ใหมีการวิจัยและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถาบันโดยผูประเมินภายนอกปละ ๑ ครั้ง และประเมินผลการดําเนินงานต้ังแตเริ่มจัดต้ังจนถึง
ปจจุบัน  
  ๒.  ใหนําความเห็นสภามหาวิทยาลัยแจงคณะกรรมการประจําสถาบันทราบ
ดวย 
  ๓.  ใหสวนงานภายในทุกสวนงานรายงานผลการดําเนินงานเชนเดียวกับ
สถาบันพัฒนาคุณภาพคร ู
   ๔. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานการประชุมตามมติ
คณะกรรมการประจําสถาบันพัฒนาคุณภาพคร ู
 
 ๕.๓ พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นําเสนอเอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓ และขอบคุณกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่ีชวยให
มีการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 
 
  ๕.๔  พิจารณานโยบายการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 
   เน่ืองจากจํากัดดวยเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย จึงขอใหคณะกรรมการพัฒนา
นโยบายและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ทั้ง ๕ ชุด สรุปนโยบายที่จะมอบแกมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป เพื่อจะไดยุติบทบาทของคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และ
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ขอใหคณะกรรมการพัฒนานโยบาย และ

/ขับเคล่ือนดานการพัฒนา... 



 -๑๗-

ขับเคลื่อนดานการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา ศึกษาขอดี-ขอเสียในการจัดต้ังวิทยา
เขตโดยเปรียบเทียบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา รูปแบบที่เปนวิทยาเขต 
และที่ไมเปนวิทยาเขต เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อป ๒๕๔๘ ดวย 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องสืบเน่ือง  
  ๖.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
๒๕๕๔) 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) แลวมีมติใหใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร เพิ่มเติมรายช่ืออาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา และใหมีการดําเนินการในข้ันตอนวิพากษ
หลักสูตรหลังจากมีรูปแบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตอไป ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๔ มีมติยืนยันผลการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) เน่ืองจากเคยพิจารณาเอกสารหลักสูตรดังกลาวในรูปแบบ TQF ชวงปลายป 
๒๕๕๒ และผานข้ันตอนการวิพากษหลักสูตรในรูปแบบ TQF ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และ
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ มาแลว รวมทั้งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซึ่งขณะน้ันบัณฑิตวิทยาลัยเปน
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางไรก็ตามสภาวิชาการมขีอเสนอแนะใหแกไขเอกสารกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการปรับเอกสารตามประเด็นตอไปน้ี เรียบรอยแลว 
  ๑. หนา ๑ ขอ ๓ เพิ่มรายละเอียดวิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
หลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
  ๒. ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยทั้งหมดกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ต้ังขอสังเกตดังน้ี 
  ๑. อาจารยประจําหลักสูตรบางรายที่เปนอาจารยประจําตามสัญญาจะหมด
สัญญาในเวลาอันใกลน้ี  
  ๒. อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีสวนรวมในการ
เปนผูสอนนอยมาก 
  ๓. มีขอโตแยงเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการวิพากษหลักสูตรวายังไมได
ดําเนินการวิพากษหลักสูตรหลังจากที่จัดเอกสารใหอยูในรูปของ TQF 
  มติท่ีประชุม มอบงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดเอกสารท่ีเก่ียวของใน
การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
พรอมมติท่ีประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตาม
ขอสังเกต หากผลการพิจารณาวินิจฉัย พบวาไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนแลว ใหเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบตอไปได และแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ ท้ังน้ี มอบ           
คณะวิทยาการจัดการพิจารณาบริหารจัดการใหอาจารยประจํามีสวนรวมเพ่ิมขึ้นตามขอสังเกต 
 

/ระเบียบวาระที่ ๘ เร่ืองอื่น ๆ 



 -๑๘-

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๘.๑ พิจารณาเสนอช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ เห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาแกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ที่เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๖ ไดรวมแลว   
ไมเกิน ๘ ปการศึกษา เน่ืองจากหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรความรวมมือ และเห็นควรใหมีผูแทน
กรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ทั้งน้ีจะครบกําหนดการขยายเวลาการศึกษาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ น้ี จึง
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอช่ือผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะไดประสานวัน เวลาในการสอบตอไป 
   มติท่ีประชุม มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาเชิญกรรมการสภา
วิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเหมาะสม เปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ  
 

  ๘.๒  การประชุมสภามหาวิทยาลัย   
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับระเบียบวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวามีการสงระเบียบวาระการประชุมหลายครั้ง และมีความแตกตางกันในแตละครั้ง  
จึงขอใหมีการปรับปรุงการแจงระเบียบวาระการประชุมใหมีความแนนอนชัดเจน เพื่อใหกรรมการไดเตรียม
ความพรอมในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   อาจารยชอมณี สุคันธิน ต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนรายงานการประชุมที่ถูกตอง ดังน้ี 
  ๑.  ควรใชภาษาราชการแทนการใชภาษาพูดในการบันทึก  
  ๒. ควรบันทึกรายละเอียดจากการประชุมแทนการบันทึกโดยใชความรูสึก 
  ๓. ควรมีการตรวจทานการบันทึกใหถูกตอง  
  ๔. ควรบันทึกการประชุมในลักษณะที่ใหเกียรติแกบุคคลที่กลาวถึง  
  ๕. ควรมีการติดตามรายละเอียดเรื่องราวตาง ๆ  
   มติท่ีประชุม  มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปรับปรุงการแจงระเบียบวาระ
การประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมตามขอสังเกต 
 
   นายกสภามหาวิทยาลัย กําหนดการประชุมครั้งตอไป วันเสารที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ แลวปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น. 
 
 

(นางเพชรา  พิพัฒนสันติกุล) 
จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
(นางพรพรรณ  นินนาท) 
ตรวจรายงานการประชุม 

_________________________ 


