๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมเจาเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. ศาสตราจารยโอภาวดี เข็มทอง
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย แกวเกื้อกูล
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร พาหะนิชย
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต มาระโภชน
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ
๑๐. อาจารย ดร.นรินทร กุลนภาดล
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการฯ
ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล
๒. อาจารยพิภัทรา สิมะโรจนา

กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร ไปราชการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวศิริพร ขจรพันธ

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภู ผ ะกา รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ประธาน
ที่ ป ระชุ มแจ ง เรื่ อ ง ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ในเรื่ องการกํ าหนดตํ า แหน งทางวิ ช าการ โดยมหาวิทยาลัยมีแนวคิดจะดําเนิน การจัดทํา (ราง) แผนการ
ดํ าเนิ น งานซึ่ งจะมี ร ะบบสนั บ สนุ น ให มีค วามชัด เจนยิ่ งขึ้ น เช น มีคู มือการกํ าหนดตํ าแหนง ทางวิช าการ
มีฐานขอมูลกระบวนการในแตละบุคคล มีแผนการพัฒนารายบุคคลที่จะกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีระบบ

๒

อัดฉีดในเรื่องการสมนาคุณโดยเฉพาะการทํารูปเลมผลงานวิชาการ มีระบบพี่เลี้ยงโดยแยกเปนกลุมๆ เชน
กลุ มที่ ใกล จ ะส งผลงานวิ ช าการ กลุ มอยู ร ะหวางดําเนิน การ และกลุมที่เปน ผูชว ยศาสตราจารย จะเปน
รองศาสตราจารย ซึ่งจะตองดําเนินการโดยเร็ว
รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย แจงวา
ขณะนี้กําลังเรงดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอนนี้ มีหลักสูตรป ๒๕๕๗ เพียง
หลักสูตรเดียวที่อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลา ๕ ป คือ หลักสูตร ปร.ด. การจัดการ
เพื่ อการพั ฒ นา นอกนั้น จะเปน หลั กสูตรป ๒๕๕๘ ซึ่ง เปน หลักสูตรของคณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบแลว สวนที่เหลือจะเปนหลักสูตรป ๒๕๕๙ และหลักสูตร ๒๕๖๐
จํานวน ๑ หลักสูตร ซึ่งตอนนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติใหทุกหลักสูตรเรงพัฒนาหลักสูตรภายในปที่ ๓ หรืออยาง
ช า ที่ สุ ด ที่ จ ะเข า สภามหาวิ ทยาลั ย ต องไม เกิน ตน ปที่ ๔ ปจ จุบัน คืออยูในวิสัย ที่ส ามารถทําไดตามเกณฑ ที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว สวนหลักสูตรป ๒๕๕๙ เปนตนไป ฝายวิชาการจะทําเปนตารางเวลาแจงวา
หลักสูตรใดจะตองเริ่มดําเนินการในขั้นตอนตางๆ เมื่อใด และจะตองเขาสภาวิชาการเมื่อใด ทั้งนี้มี ๑ หลักสูตร
คือ หลักสูตร รป.ม. ซึ่งเปนหลักสูตรป พ.ศ. ๒๕๕๔ ครบรอบที่ตองดําเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรตั้งแตป
ที่ผานมา แตไมสามารถปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาที่สภาวิชาการได เนื่องจากคุณสมบัติอาจารยยังไมเปนไปตาม
เกณฑ มคอ.๑ ของหลักสูตร คืออาจารยจะตองมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงใหงดรับ
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ไปกอน จนกวาจะพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑได
ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ เสนอแนะใหเชิญอาจารยที่เกษียณอายุราชการ
ทั้งจากในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถวนมาเปนอาจารยประจํา โดยทําสัญญาและ
ขอตกลงรวมกัน มหาวิทยาลัยจะไดไมเสียโอกาสในการเปดรับนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นก็ดําเนินการ
เชนกัน
รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน แจงวา หลักสูตรครุศาสตร ศึกษาศาสตร
มี การเปลี่ ย นแปลงมาก ซึ่ งหลายเรื่ องมี ผ ลตอ การจัดทําหลั กสูตร เช น มีครุศาสตรห ลั กสู ต ร ๔ ป และ
หลักสูตร ๕ ป
รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย แกวเกื้อกูล แจงวา มาตรฐานคุรุสภาจะมีการปรับ
หากคณะครุ ศ าสตร จ ะทํ า หลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ หลั กสู ต รให ร อมาตรฐานใหม ข องคุ รุ ส ภาซึ่ ง จะเปน เรื่ อ งของ
สมรรถนะและจะไปโยงเรื่องการสอบวาตองทําอยางไร สวน มคอ. ๑ เปดใหมหาวิทยาลัยทํา ๒ ระบบ คือ
หลักสูตร ๔ ป และ หลักสูตร ๕ ป ซึ่งถาเปนเอกเดี่ยวหรือเอกโทมหาวิทยาลัยจะเลือกทําหลักสูตร ๔ ป
แตถาเปนเอกคูทําหลักสูตร ๕ ป เนื่องจากมีรายวิชามากกวา ซึ่ง สกอ. ตองพิจารณาอีกครั้งวากรอบจะเปน
อยางไร แลวจึงเสนอตอสภาคณบดีของคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรวามีความคิดเห็นอยางไร
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ

๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วัน พฤหัส บดีที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเกี่ยวของนั้น ฝายเลขานุการรายงานผลที่ไดดําเนินงานไปแลวดังนี้
๑) แจ งประกาศแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูแทนจากคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนจาก รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ เปลี่ยนเปน ผูชวยศาสตราจารย
วัชรากร พาหะนิชย ไปยังทุกคณะ
๒) แจ งรายชื่อ ศาสตราจารยโ อภาวดี เข็มทอง ผูแทนสภาวิช าการจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ไปยังหัวหนาหนวยงานบริหารงานบุคคล เพื่อแตงตั้งเปนรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ
๓) แจงขอมูลการปดหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) ๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙) ๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๙) และ ๔) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาจิตวิทยาและแนะแนวการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ไปยัง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
๔) แจ ง ผลการอนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษของคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร เพื่อเสนอตออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป
๕) แจงผลการพิจารณาเสนอชื่อผูแทนสภาวิชาการคือ อาจารย ดร.นรินทร
กุลนภาดล เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทร เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิจัย ไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป
๔) แจ ง ผลการพิ จ ารณาเสนอชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสภาวิ ช าการ
คื อ
รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย แกวเกื้อกูล เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจงไปยัง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ แจ ง ผลพิ จ ารณาการให ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย ป ระจํ า
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐)
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรครบตาม
เกณฑ สามารถดูแลนักศึกษาตกคางจํานวน ๔ คน จนสําเร็จการศึกษา โดยฝายเลขานุการไดขออนุญาตเวียน
มติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งมีมติเห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยในการขอปดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขตอไป
ที่ประชุมรับทราบ โดยเสนอแนะและควรถือเปนแนวปฏิบัติวา หากมีวาระ
เรงดวนที่จะตองเวียนขอมติจากคณะกรรมการ ขอใหฝายเลขานุการนําเรื่องนั้นกลับเขามาแจงในที่ประชุม
เพื่อทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

๔

๓.๓ แจงแบบฟอรมอาจารยพิเศษ
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาวาระที่ ๕.๑ พิ จ ารณาการเสนอขออนุ มั ติแ ต ง ตั้ ง อาจารย พิเ ศษ มติ ที่ป ระชุ ม
มอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุงแบบฟอรมอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับ
คุณลักษณะอาจารยประจําหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑ พรอมทั้งระบุวาสมัครสอนเปนอาจารยภาคปกติ
และภาคพิเศษ ซึ่งขณะนี้ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง
แบบฟอรมเพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิ จ ารณาการขออนุ มั ติ ป ด หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ ๕.๔ พิจารณาขอมูลการปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) มติที่ประชุม มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานคณะครุศาสตรเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการขอปดหลักสูตร และนําเสนอสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งถัดไป ซึ่ งคณะครุศาสตรไดดําเนิน การตามขั้นตอนการขออนุ มัติปดหลักสูตร และผานความเห็นชอบ
โดยวิธี เวียนพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สาเหตุที่ป ด
หลักสูตรคือ ๑) อาจารยประจํ าหลักสู ตรไมเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร ๒) ไมมีการจัดการเรีย น
การสอน ตั้งแตป ๒๕๔๔ และไมมีนักศึกษาตกคาง
มติที่ประชุม อนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒) และเสนอต อ คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต ร และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ แจงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันเสารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองเจาเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร จึงแจงมติที่ประชุม
ดังนี้
๑) พิจารณาขออนุมัติปริญญา
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มัติ ป ริ ญญาแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาภาคปกติ และภาคพิ เ ศษ
ประจํา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓) จํานวน ๑๕๓ คน ตามที่เสนอ
๒) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ หลั ก การโครงการจั ด ตั้ ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร แต ยั ง
ไมอนุมัติใหแยกเปนคณะ โดยใหไปศึกษารายละเอียด แหลงที่มาของรายได คาใชจายในการดําเนินการ
แผนงาน แผนคน แผนเงิน เริ่มตนจะลงทุนอะไรบาง ใชงบประมาณเทาไหร จะขออนุมัติยืมเงินของ

๕

มหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร รวมทั้งการจัดทําขอมูลใน ๕ ป ๑๐ ปขางหนาจะเปนอยางไร ซึ่งตองบริหาร
จัดการใหสามารถเลี้ยงตัวเองไดในอนาคต รวมทั้งจัดทําขอบังคับการบริหารจัดการของตัวเองวาจะบริหาร
อยางไรจึงจะเกิดความคลองตัว โดยใหนําขอเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาการปรึ ก ษาและแนะแนวและการสอน
ภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
สํ า นั กงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ไดพิจ ารณารั บ ทราบการใหค วาม
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอน
ภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอแนะคือ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน
คือ ฐานประชากร ซึ่งตองวางแผนเชิงรุกมากขึ้น อัตราครูเกษียณมากจึงทําใหครูขาดแคลนมาก เชน ครู
ภาษาไทย ครูคณิตศาสตร ครูประถมศึกษา ซึ่งในอนาคตอีก ๕ – ๑๐ ปขางหนา วิชาเอกคูจะเปนที่ตองการ
เนื่องดวยโรงเรียนมีขนาดเล็กลง เด็กวัยเรียนมีนอยลง ครูจะตองสอนทุกวิชา ตอไปในอนาคตจะตองอาศัย
กําลังจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งตองดําเนินการจัดทําแผนระยะยาวจึงควรรวมกันพิจารณาดาน
คุณวุฒิ โดยการทําหลักสูตรเอกคู ไมตองเปดอัตราใหม และปรับอาจารยกันใหม
อาชีวศึกษาตองการทําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยเนื่องจากขาดครูชางจํานวน
มาก เนื่องจากชางมีหลากลายสาขาแตมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูชางมีเพียงไมกี่สาขา ซึ่งปจจุบันอาชีวศึกษาเปด
สอนระดับปริญญาตรี โดยมี พ.ร.บ. ป ๒๕๕๑ เปดสอน ทล.บ. ไดเพียงสาขาเดียว และสอน ๒ ปตอเนื่อง
เทานั้น ไมสามารถผลิตนักศึกษาในสาขาอื่นได
๕.๓ หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน
ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดเวียน
แจงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๕๖ นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา ตามความในขอ ๓ ของประกาศ
ก.พ.อ. ฉบับดังกลาว ซึ่งกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และความในขอ ๕ ซึ่งกําหนดใหหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการตามขอ ๓ มีผลบังคับใชเปนระยะเวลา ๓ ป นับตั้งแตวันที่ประกาศ ก.พ.อ. มีผล
บังคั บใช นั้ น ซึ่ งระยะเวลาดั งกลา วไดพน กําหนดการมีผ ลบังคับ ใชแลว (มีผลบังคับ ใชถึงวัน ที่ ๑ ตุล าคม
๒๕๕๙) ทั้งนี้ หากผูเสนอขอกําหนดตําแหนงจะเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ จะตอง
เผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ที่ประชุมรับทราบ

๖

๕.๔ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาขอข อ มู ลผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาขอความอนุ เ คราะห ข อ มู ล จาก
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตอง และสรางความเชื่อมั่นที่มีตอคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย จึงขออนุเคราะหขอมูลดังนี้
๑. รายชื่ อ ผู ที่ สํ าเร็ จ การศึ กษาที่ ไ ด รั บ การอนุ มัติ ห รื อ ให ค วามเห็ น ชอบจาก
สภาสถาบัน ตั้งแตเปดดําเนินการเปนตนมา โดยจําแนกตามรายหลักสูตร
๒. รายชื่อนักศึกษาชาวตางประเทศที่กําลังศึกษา โดยจําแนกรายหลักสูต ร
แตละชั้นป ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะหใหสถาบันอุดมศึกษาอนุญาตใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เข าถึ งเว็ บ ไซต ที่มีร ายชื่ อ ผู สํ า เร็ จ การศึ กษาในหลั กสูตรตางๆ เพื่ อการสืบ ค น ขอ มูล ผูสํ าเร็ จ การศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา และเปนขอมูลอางอิงในการออกหนังสือรับรองสถาบัน สําหรับขอมูลตามขอ ๒ ขอให
เผยแพร บ นเว็ บ ไซต ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ เป น ประโยชน ใ นการประชาสั ม พั น ธ แ ละดึ ง ดู ด ให ช าว
ตางประเทศเขามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น และขอใหสถาบันอุดมศึกษาแจงเว็บไซตที่ไดนํา
ขอมูลดังกลาวขึ้นเผยแพรตามขอ ๑ และ ๒ ให สกอ. ทราบภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดแจงเว็บไซตดังกลาวไปยังกระทรวงศึกษาธิการของประเทศตางๆ ที่รองขอ
เพื่อใชประโยชนสําหรับการพิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ไ ด ดํ า เนิ น การเรี ย บร อ ยแล ว ซึ่ง ทุ ก ท า น
สามารถเขาไปดูขอมูลไดที่ http://reg.rru.ac.th/
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๖.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔)
งานทะเบี ย นและประมวลผล สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
(ครั้งที่ ๔) เปนระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๗๑ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๖ คน
ทั้งนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว
ซึ่งเป นไปตามขอบั งคับ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ว าดว ยการจัด การศึกษาระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙ เพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
สาขาวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี
จํานวน ๔ คน
ปริญญาโท
จํานวน ๗ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร
ปริญญาตรี

จํานวน ๒๘ คน

๗

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๒๐ คน
ปริญญาโท
จํานวน ๑ คน
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี
จํานวน ๘๔ คน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๑๙ คน
ปริญญาโท
จํานวน ๗ คน
สาขาวิชาการบัญชี
ปริญญาตรี

จํานวน

๓ คน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน

๔ คน

สาขาวิชานิเทศศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๙ คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๘๖ คน
มติที่ประชุม
๑) อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔) จํานวน ๑๘๖ คน
๒) เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป
๖.๒ พิ จ ารณาการเสนอขออนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษคณะวิ ท ยาการจั ด การ
คณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
คณะวิ ท ยาการจั ด การ เสนอขอแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาคปกติ จํานวน ๙ คน ภาคพิเศษ จํานวน ๑๙ คน รวมจํานวน
๒๘ คน ไดแก
ภาคปกติ
๑. อาจารยวีระ ศิลปรัตนาภรณ
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๒. อาจารยพนิดา ธรรมธร
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๓. อาจารยกฤชชัย สุขเสวี
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๔. อาจารยอรพิน อินทะใจ
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๕. อาจารยภูรินัทธดา อิศรกุล
สาขาวิชานิเทศศาสตร
๖. อาจารยกุลรัตน มิตรอุปถัมภ
สาขาวิชานิเทศศาสตร
๗. อาจารยศิริรักษ บุญพรอมรักษา สาขาวิชาการจัดการ

๘

๘. อาจารยภัทรารัช แกวพลายงาม สาขาวิชาการจัดการ
๙. อาจารยเทิด ทองดี
สาขาวิชาการจัดการ
ภาคพิเศษ
๑. อาจารยพรชัย ธรรมวิริยสติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๒. อาจารยนิภาพรรณ ธรรมวิริยสติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๓. อาจารยธีราพร รอดมั่นคง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๔. อาจารยพงษศักดิ์ ศักดิ์สมุทรานันท สาขาวิชาการตลาด
๕. อาจารยชาญณรงค ธรรมพนิชวัฒน สาขาวิชาการตลาด
๖. อาจารยวุฒิชัย พิพัฒนรังสรรค สาขาวิชาการตลาด
๗. อาจารยประณยา กิจสาสน
สาขาวิชาการจัดการ
๘. อาจารยศรัณยา พึ่งพินิจ
สาขาวิชาการจัดการ
๙. อาจารยวงศรวี นพวงศ ณ อยุธยา สาขาวิชาการจัดการ
๑๐. อาจารยนิทรา ณ เรืองศรี
สาขาวิชาการจัดการ
๑๑. อาจารยอิสริยา คมกริชวรากูล สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
๑๒. อาจารยมาฆวัน กาบินพงษ
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๑๓. อาจารยอาภากร เทศพันธ
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๑๔. อาจารยฉันทนา เดชแกว
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๑๕. อาจารยอํานวย เผาจิตรกุล
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๑๖. อาจารยดวงพร ราษฎรเจริญ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๑๗. อาจารยอนิสรา บุญศักดิ์
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๑๘. อาจารยสุภาพ ผดุงศักดิ์ชัยกุล สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
๑๙. อาจารยพรเพ็ญ องอาจวาจา สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
คณะครุ ศาสตร เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
(เพิ่มเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒ คน ไดแก
๑. อาจารยรักวงศ บุญเติม
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
๒. อาจารยเยาวนาตร อินทรสําเภา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจํ าป
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒ คน ไดแก
๑. อาจารยนงลักษณ มั่นจิตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
๒. อาจารยโสภณ เกรงสําโรง
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
๓. อาจารยทัศนีย ตรีรัตนานุกูล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
๔. อาจารยเอื้อมเดือน ชาญชัยศรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
๕. อาจารยอรพรรณ สรอยประเสริฐ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
๖. อาจารยปฐมพงศ วงศกลม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

๙

๗. อาจารยนิติพัฒน มิ่งพรประกิจ
๘. อาจารยวัฒนา จันทะโคตร
๙. อาจารยนิรุทธิ์ วัฒนะแสง
๑๐. อาจารยสุภาภรณ ชวลิตจินดา
๑๑. อาจารยลือชา รื่นจิตต
๑๒. อาจารยทองพันธ ดุรงคภินนท

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

มติที่ประชุม
๑) อนุ มั ติ ก ารเสนอขอแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๒๘ คน คณะครุศาสตร จํานวน ๒ คน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน ๑๒ คน
๒) มอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม
ในคําสั่งตอไป
๖.๓ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)
คณะครุศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขออนุมัติปรับแกไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) ดังนี้
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และการสอนภาษาไทย (๕ ป) (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) ขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘)
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑ คน คือ เปลี่ยนจาก นายบุญรัตน แผลงศร คุณวุฒิ ค.ม. (โสต
ทัศนศึกษา) เนื่องจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปลี่ยนเปน นางสาววราภรณ สินถาวร คุณวุฒิ ค.ด.
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
๒) หลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอน
คอมพิวเตอร (๕ ป) (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) ขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) โดยผาน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ า คณะครุศาสตร ในคราวประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๒๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๒.๑) เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายบุญรัตน แผลงศร คุณวุฒิ
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) เนื่องจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปลี่ยนเปน นางสาววราภรณ สินถาวร
คุณวุฒิ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
๒.๒) เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายฉัตรชัย ไตรธรรม คุณวุฒิ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัย เปลี่ยนเปน นางสาวขณิดา จรุงจิตต
คุณวุฒิ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๓) หลักสูตรนิ ติศาสตรบัณฑิต สาขาวิช านิติศาสตร (ฉบั บป พ.ศ. ๒๕๕๖)
ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑๐
๓.๑) เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก นางสาวณัฏฐกมนต ศิลปเสริฐ
คุณวุฒิ น.ม. (กฎหมายธุร กิจ ) เนื่องจากลาออกจากราชการ เปลี่ย นเปน นางสาวนิสิตา เศรษฐาไชย
คุณวุฒิ น.ม. (กฎหมายมหาชน)
๓.๒) นายณัฐภูมิ สุทธกุล เปลี่ยนชื่อและนามสกุล เปน นายอธิวัฒน
อภิรัตนธนารัฐ
๓.๓) ปรับแผนการรับ นักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ จาก ๕๐ คน เป น
๘๐ คน
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
ซึ่งหากเปนอาจารยทานเดิม หมายเลขประจําตัวประชาชนเดิม จะตองแจงเปลี่ยนหรือไม
มติที่ประชุม
๑) อนุมัติการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘)หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (๕ ป) (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒) อนุมัติการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘)หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร (๕ ป) (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙)
๓) อนุมัติการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔) เห็นชอบใหเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ

๗.๑ การตั้งวาระประชุม
ขอสังเกตเรื่องการตั้งวาระการประชุม เชน วาระที่ ๓ ๓.๑) สืบเนื่องเพื่อ
ทราบ ๓.๒) สืบเนื่องเพื่อพิจารณา โดยใหอยูในวาระเดียวกัน ซึ่งมีทั้งหมด ๖ วาระ ควรนําเรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาอยูกอนเรื่องเสนอเพื่อทราบ โดยเรียงลําดับวาระดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๖ วาระอื่นๆ
ที่ประชุมเห็นชอบ
-

๗.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ)
ผูต รวจรายงานการประชุม

