
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

********************************************************** 
 

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี              ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร   เอ่ียมพญา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๙. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  
 ๔. นายอุดม   คุมภัย  รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๕. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  หัวหนางานสงเสริมวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   อาจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการและเลขานุการสภาวิชาการ  แนะนํา
กรรมการสภาวิชาการทานใหม คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา  
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ง ท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยใหปรับแกไขวาระท่ี ๕.๒ หนาท่ี ๖ แกไขคําวา 
“สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา” เปน “สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา”  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑) แจงการแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ไปยังคณะเพ่ือดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้ง 
   ๒) แจงการเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
   ๓) แจงการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอป  ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ไปยังงานบริหารงานบุคคลเรียบรอยแลว 
   ๔) แจงปรับแกไข สมอ .๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป ) สาขาวิชา
คณิตศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาฯ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  คณะครุศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๕) แจงผลการพิจารณา (ราง) ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร ระดับบัณฑิตศึกษา  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  และมอบบัณฑิตวิทยาลัยเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   ๖) แจงการพิจารณาการชําระคาลงทะเบียน  การจองรายวิชาเกินระยะเวลา               
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๗) แจงผลพิจารณาตารางสอนและปฏิทินวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ไปยังคณะครุศาสตร 
   ๘) แจงพิจารณาการขอโอนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท่ีเขาศึกษาป ๒๕๕๘ จากการเรียนหลักสูตรเดิมป 
๒๕๕๓ เปนหลักสูตรปรับปรุงป ๒๕๕๘ ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร 
   ๙) แจงการพิจารณาการขออนุมัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน แตไมเกิน 
๑๐ คน ของอาจารยจํานวน ๑๑ คน ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือปรับแกไข 
 



 ๓ 

 
  ท่ีประชุมรับทราบและมีขอหารือเรื่องการแตงตั้งอาจารยพิเศษซ่ึงเดิมสวนกลางจะ
เปนฝายทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ  สวนปจจุบันจะเปนคณะดําเนินการทําคําสั่งเสนออธิการบดีลงนาม  หาก
ระบุไวในขอบังคับชัดเจนใหดําเนินการตามนั้น  เพ่ือความสะดวกในทางปฏิบัติและประหยัดเวลา   
  มติท่ีประชุม  มอบรองอธิการบดีวิชาการนําขอบังคับหารือท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือ
หาแนวทางในการปฏิบัติตอไป  ซ่ึงหากใชไดท้ัง ๒ แนวทางใหใชแนวทางท่ีสะดวกท่ีสุด 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ การชําระคาลงทะเบียน  การจองรายวิชาเกินระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ของ นางสุภาภรณ  สุวรรณพันธ 
   ดวย นางสุภาภรณ  สุวรรณพันธ  นักศึกษารหัส ๕๒๐๘๓๓๐๒๐๑๘ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ยื่นคํารองเพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติชําระคาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๓ (จองรายวิชาแลว จํานวน 
๕ รายวิชา) 

๒. ขออนุมัติชําระคาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ (จองรายวิชาแลว จํานวน 
๕ รายวิชา) 

๓. ขออนุมัติชําระคาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๓ (จองรายวิชาแลว จํานวน 
๕ รายวิชา) 

๔. ขออนุมัติชําระคาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔ (จองรายวิชาแลว จํานวน 
๕ รายวิชา) 

๕. ขออนุมัติจองรายวิชา  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๔ จํานวน ๔ รายวิชา  โดยมี
หลักฐานการรับรองลงลายมือชื่ออาจารยผูสอนวานักศึกษาไดเขาเรียนจริง จํานวน ๒ รายวิชา  แนบผลการเรียน
ประกอบ จํานวน ๑ รายวิชา สวนรายวิชาความจริงของชีวิต  ไมมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาวาไดเขาเรียน
จริง 

๖. ขออนุมัติจองรายวิชา ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๔ จํานวน ๑ รายวิชา โดยมีอาจารย
ผูสอนลงนามรับรองวานักศึกษาไดฝกประสบการณจริง 
   ท่ีประชุมไดอภิปรายการชําระคาลงทะเบียนเกินกําหนดระยะเวลา และมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ควรใชระบบ IT ชวยในการตรวจสอบขอมูลแสดงสถานภาพของนักศึกษาได 
ทุกคน 

๒) ควรแจงขอมูลนักศึกษาทางโทรศัพท (SMS) 
๓) ควรเรงสํารวจเหตุการณในลักษณะแบบนี้ 
๔) ควรสงขอมูลนักศึกษาใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบ   

  มติท่ีประชุม  เปนอํานาจอธิการบดีพิจารณาเห็นชอบการชําระคาลงทะเบียน              
เปนรายกรณีไป และมอบรองอธิการบดีวิชาการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกผูเก่ียวของในกรณีดังกลาว 
 
 
 



 ๔ 

 ๔.๒ พิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะครุศาสตร 
   ๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 
๒๕๕๗) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายสุพัฒน  เศรษฐคมกุล  
คุณวุฒิ  กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  (เนื่องจากยายไปประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน)  เปน นางอังคณา  กุลนภาดล  คุณวุฒิ ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) 
    ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  เม่ือวันจันทรท่ี 
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
          -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นางบังอร  อนุเมธางกูร คุณวุฒิ 
M.A. (Curriculum and Instruction) (เนื่องจากเปนอาจารยเกษียณอายุราชการแลวไมประสงคตอสัญญาเปน
อาจารยประจํา) เปน นายสุพัฒน  เศรษฐคมกุล คุณวุฒิ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
          -   ปรับเพ่ิมคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรของ  นางสาวพรรณรายณ               
ทรัพยแสนดี  คุณวุฒิ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) เปน ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
     -   ปรับชื่อมหาวิทยาลัยและปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ของ นางทิพยวิมล วังแกวหิรัญ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๕ เปน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๙ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดดําเนินการทําประกาศแตงตั้ง ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา  ผูแทนคณะครุศาสตรเปนกรรมการสภาวิชาการแทน  อาจารย ดร.พจนีย  
ม่ังค่ัง                
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ป) (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
การปรบัปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘    
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 



 ๕ 

 ๕.๓ สกอ. สงคืนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการ
จัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗)  เพ่ือปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) เพ่ือใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ   
   สกอ. พิจารณาแลวมีขอสังเกตวาอาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๕ มีคุณวุฒิท่ีไม
ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน  จึงไมเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ท้ังนี้ไดสงคืนหลักสูตรใหมหาวิทยาลัย  และเม่ือมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนสงเอกสารหลักสูตรให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตรละ ๔ เลม พรอมแนบแบบรายงานขอมูลการพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูลโดยนายกสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี  พรอมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหนา จํานวน ๑ ชุด และ
แผนบันทึกขอมูลเพ่ือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการตอไป  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๖.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๑) และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑) เฉพาะครุศาสตร 

 งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได
ประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๗               
(ครั้ง ท่ี ๑) และประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้ง ท่ี ๑) ของคณะครุศาสตร โดยภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๗                 
(ครั้งท่ี ๑) จํานวน ๔๕๘ คน  และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘  (ครั้งท่ี ๑) คณะครุศาสตร  จํานวน  ๕๐ คน จําแนกเปน
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๖๖ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๔๑ คน และระดับ ปริญญาเอก จํานวน ๑ คน รวม
ท้ังสิ้นจํานวน ๕๐๘ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) ผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวาเอกสารบทคัดยอมีการตีพิมพเผยแพรแลว  จึงไม

สามารถแกไขได   โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
๒) ชื่อบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังไมสอดคลองกัน 
๓) บทคัดยอไมระบจุํานวนประชากร  และวิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
๔) บัณฑิตวิทยาลัยควรมีวิธีการตรวจสอบใหถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ 
๕) มหาวิทยาลัยอ่ืน  เม่ือนักศึกษาสอบจบจะตองแจงคณะกรรมการบัณฑิตทราบ 

แลวนําเขาสภาวิชาการเพ่ือใหพิจารณาและรับรอง ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ยังขาดข้ันตอนการ
นําเสนอเขาสภาวิชาการ  ซ่ึงหากจะนําบทคัดยอเขาพิจารณาจะตองนําเขาหลังจากสอบจบกอนท่ีจะเห็นชอบ
สําเร็จการศึกษา 
 
 
 



 ๖ 

๖) บัณฑิตวิทยาลัยตองพิจารณาแตงตั้งผูท่ีตรวจสอบความถูกตอง 
๗) ควรสงบทคัดยอมาใหตรวจสอบกอนขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
๘) ควรใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมารวมรับทราบเนื่องจากคณะกรรมการสภา

วิชาการมีขอเสนอแนะตางๆ จะไดนําขอเสนอแนะไปปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน 
  มติท่ีประชุม 
  ๑)  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๑) จํานวน ๔๕๘ คน   
   ๒)  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาค

เรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑) เฉพาะครุศาสตร  จํานวน  ๕๐ คน 
    ๓)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
    ๔)  มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  นําขอเสนอแนะไปดําเนินการในสวนเก่ียวของ 
    ๕)  มอบรองอธิการบดีวิชาการกํากับติดตามบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการใหถูกตอง 
   

 ๖.๒ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ  เสนอขอแตงตั้ง
อาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
   ๑)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะเม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดแก   
       -   สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย  จํานวน   ๓   คน 
   ๒)  คณะวิทยาการจัดการ  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดแก 
      ภาคปกติ  
      -   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ     จํานวน   ๑  คน 
      ภาคพิเศษ 
      -   สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน  ๙ คน 
     -   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ จํานวน   ๒ คน 
 
  มติท่ีประชุม   
  ๑) เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิทยาการจัดการ  แลวเสนอตออธิการบดีแตงตั้งตอไป 
  ๒) มอบรองอธิการบดีวิชาการหารือกับท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกับขอบังคับการ
เสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 
 
 
 



 ๗ 

 ๖.๓ คุณภาพของวารสาร “โสธราสารภี” วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉบับท่ี ๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
   คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  ได จัด ทําวารสาร “ โสธราสารภี” 
วารสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานทางวิชาการ                      
สูสาธารณะเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดนําไปใชประโยชนในการศึกษาคนควา  คณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร  จึงสง
วารสาร “โสธราสารภี” ฉบับท่ี ๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือใหคณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณา
คุณภาพของวารสารเพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ใหศึกษารูปแบบท่ีจะนําวารสารเขาสูฐานขอมูล TCI ซ่ึงมีหลายองคประกอบ 
เชน รายชื่อคณะกรรมการในกองบรรณาธิการตองมีระดับศาสตราจารยตามสัดสวน ควรใสความถนัดของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ควรมีเอกสารโตตอบจากผูอานวามีการตรวจแบบเขมงวด เอกสารอางอิงควรเปน
ภาษาอังกฤษ และเขียนใหเปนรูปแบบนานาชาติ 
   ๒)  เนื้อหาในเลมวารสารนอยเกินไป  และควรตีพิมพอยางนอยปละ ๒ ฉบับ   
   ๓)  ควรพัฒนาวารสารโสธราสารภีใหเขาสูฐาน TCI  
   ๔)  ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการทําวารสารใหกับทุกคณะ 
   ๕)  เสนอใหหนวยงานท่ีควรเปนแกนนําในการทําวารสารคือ  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  และบัณฑิตวิทยาลัย 
   มติท่ีประชุม  มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการปรับปรุง
วารสารตามขอเสนอแนะ 
 
 ๖.๔ การขออนุมัติปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น  
   บัณฑิตวิทยาลัย  ขอเสนอเอกสารการขออนุมัติปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงเหตุผลท่ีขอปดหลักสูตรคือ ๑) อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร ๒) ไมมีผูสมัครเขาเรียนติดตอกันเกิน ๓ ป ตั้งแตป ๒๕๔๗  และ ๓) ไมมี
การจัดการเรียนการสอนติดตอกันเกิน ๓ ป ตั้งแตป ๒๕๕๕ โดยผานความเห็นชอบการปดหลักสูตรจาก
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘   
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 ๖.๕ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
   งานทะเบียนและประมวลผล  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดําเนินการ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ แตเนื่องจากมีหลายหลักสูตรท่ีครบรอบการพัฒนา
และปรับปรุง ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ซ่ึงไมสามารถรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๙ ได ในการนี้สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนขอหารือดังนี้ 
   ๑)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จะประกาศรับนักศึกษาเฉพาะ
หลักสูตรท่ียงัไมครบรอบการปรับปรุงในปการศึกษา ๒๕๕๙ เทานั้น 
 
 



 ๘ 

   ๒) สํานักสง เสริมวิชาการและงานทะเบียนจะประกาศรับสมัครนักศึกษา                  
ในหลักสูตร ๒๕๕๘ เดิมท้ังหมด 
   ๓) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ยังไมประกาศรับสมัครจนกวาหลักสูตร
ปรับปรุง ๒๕๕๙ จะผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกอน (ตามขอบังคับฯ วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๖ หามมิใหหัวหนาหนวยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทําดวยประการใดๆ 
เพ่ือมุงประสงคในการโฆษณาหรือเพ่ือประโยชนในการรับนักศึกษาสําหรับหลักสูตรใด เวนแตหลักสูตรนั้นจะไดรับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว) 
   ขอมูลเพ่ิมเติม  ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ท่ีผานมาสํานักสงเสริมวิชาการและ                
งานทะเบียนไดประกาศรับสมัครนักศึกษาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  มีปญหาการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  และการ
จางอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ   
   ๒)  หลักสูตรใดท่ีไมมีปญหาใหประกาศรับกอน สวนหลักสูตรใดท่ีดําเนินการ
ปรับปรุงเรียบรอยแลวจึงประกาศรับเพ่ิมเติม 
   ๓)  ควรแจงเปนมติสภาวิชาการไปยังคณะเรื่องหลักสูตรท่ีสามารถเปดรับได  และ
หลักสูตรท่ีไมสามารถเปดรับได  โดยใหผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นเรงดําเนินการโดยเร็ว 
   ๔)  ควรรายงานสถานการณการปรับปรุงหลักสูตร  มีคําสั่ง  มีการวิพากษ  และ
คาดวาจะนําเสนอสภาวิชาการเม่ือไหร หรืออาจหารือนายกสภาเนื่องจากหลักสูตรสวนใหญอยูในระหวาง
ดําเนินการปรับปรุงใหรับนักศึกษาไปกอนแลวโอนนักศึกษาไดหรือไม 
   ๕)  ควรคํานวณระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหทันตอการรับ
นักศึกษา 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเปดรับนักศึกษาตามขอมูลหลักสูตรและสาขาท่ีสามารถ
เปดรับนักศึกษาได  สวนหลักสูตรท่ีตองปรับปรุงซ่ึงไมสามารถรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหเรงดําเนินการ
โดยเร็ว  และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติรับนักศึกษาในคราวเดียวกัน  และขอโอนนักศึกษามาเขา
หลักสูตรปรับปรุง 
 
 ๖.๖ ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร  (เฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
รายวิชาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒) ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ดวยในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ คณะครุศาสตรมีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒ ออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ สิ้นสุดกระบวนการฝกปฏิบัติฯ ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดจัดแสดงนิทรรศการและ
สัมมนาหลังฝกประสบการณ วันท่ี ๔ – ๕ มีนาคม  ๒๕๕๙ โดยนักศึกษาดังกลาวไดลงทะเบียนเรียนครบตาม
โครงสรางหลักสูตรแลว  และจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ ซ่ึงหากยึดตามปฏิทินวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ ท่ีกําหนดวันสิ้นสุดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น จะทําใหไมสอดคลอง
กับการขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร (เฉพาะ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และ ๒) ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 



 ๙ 

 ๖.๗ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  โดยผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  มีการสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตหรือไม มีการวิจัยสอบถามบัณฑิตดาน
สิ่งแวดลอมหรือไม 
  ๒)  หนาปกควรเปนหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕....   
  ๓)  ใหปรับงบประมาณตามแผนซ่ึงพบวา รายจายสูงกวารายรับ 
  ๔)  ควรมีขอมูลจํานวนนักศึกษาเพ่ือใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
  ๕ )  ตารางกระจายความรับผิดชอบรายวิชา แตละกลุมวิชาไมคอยมีการ
เปลี่ยนแปลงมาก 
  ๖)  กลุมสังคมศาสตรมีจุดดํานอยมาก  ใหตรวจสอบวาครบองคประกอบหรือไม 
  ๗)  กรรมการวิพากษหลักสูตร  ควรมีการสอบถามไปยังนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
แลว  และกําลังศึกษาอยู  
  ๘)  หนา ๘ ยังเปดตามอาเซียนอยูหรือไม 
  ๙)  ควรเพ่ิมเติมตารางวิเคราะหจุดคุมทุนไปดวย 
  ๑๐) ใหทบทวนวิชาบังคับดานความรูจุดดํานอยมาก   
  ๑๑) หนา ๑๐ ใหทบทวนโครงสรางหลักสูตร 
  ๑๒) หนา ๙๙ ตารางเทียบของเกาของใหม  คําอธิบายรายวิชาเหมือนกัน 
  ๑๓) ทําตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  ประเด็นการปรับปรุง  
ตองแสดงถึงความแตกตางในการปรับหลักสูตร 
  ๑๔) เสนอแนะใหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
  มติท่ีประชุม  มอบผูพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข แลวเสนอ                       
รองอธิการบดีวิชาการเพ่ือตรวจสอบกอนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป 
 
 ๖.๘ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สถิติประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
  ดวยสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
ไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยไดผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงสาขาวิชาไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
คณะเรียบรอยแลว 
 
 



 ๑๐ 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  หนาปกควรเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕.... 
  ๒)  หัวขอท่ี ๘ ควรจัดกลุมอาชีพใหถูกตอง   
  ๓)  การใชภาษาหัวขออาจารยประจําหลักสูตร  กับอาจารยประจํารวมสอน 
  ๔)  หัวขอ ๒.๖ ใหทบทวนการคํานวณงบประมาณ  และการคิดจุดคุมทุน 
  ๕)  จํานวนนักศึกษานอยมากประมาณ ๒๐ คน 
  ๖)  ถามีกลุมวิชา ตองมีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรงกลุมวิชาละ ๓ คน  มี ๔ กลุมตองมี
อาจารย ๑๒ คนเปนอยางนอย 
    ๗)  ผลการสํารวจความตองการของหลักสูตร เนื้อหาไมตรง อาจเปลี่ยนชื่อ              
หัวขอใหม 
  ๘)  ขอสังเกตการกําหนดรหัสวิชา หนา ๑๗ ชื่อรายวิชาบางรายวิชาซํ้าซอนกัน  
หรือควรตั้งชื่อรายวิชาใหเฉพาะไปทางสถิติ 
  ๙)  ควรมีคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
  ๘)  ขอสังเกตในการเขียนคําอธิบายรายวิชาสั้นเกินไป  ยาวเกินไป  ควรเขียนให
ชัดเจนและครอบคลุม 
  ๙)  การเขียนจํานวนชั่วโมงหนวยกิตของวิชาเตรียมฝกประสบการณใหใสใน
รูปแบบเดียวกัน 
  ๑๐) การเรียนการบูรณาการการทํางานเก่ียวกับสหกิจศึกษา  หรือใหศึกษาตัวอยาง
จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
  ๑๑) กรรมการประจําหลักสูตรมีแผนการศึกษาตอหรือไม เตรียมการไวอยางไร 
  ๑๒) ตองการใหหลักสูตรเนนจุดขายทางดานสถิติประยุกต 
  มติท่ีประชุม  มอบผูพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข แลวเสนอรองอธิการบดีวิชาการ
ตรวจสอบกอนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป 
 
 ๖.๙ การสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลากําหนดของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร 
   ดวย นางสาวนโลบล  พาชีรัตน  นักศึกษากลุม ๕๐๐๐๓๑๓๗๐๑ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา  เรียนรายวิชาการจัดนิทรรศการสื่อมัลติมีเดีย รหัสวิชา ๑๐๓๓๒๑๑ ในภาคเรียนท่ี                   
๒/๒๕๕๒ เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว  นางสาวนโลบล  พาชีรัตน  ไดคะแนนรวม ๗๒ เกรด B ผูสอนไดเขา
ไปบันทึกผลการเรียนผานระบบออนไลนของสํานักสงเสริมวิชาการแตไมสามารถบันทึกผลการเรียนใหกับ  
นางสาวนโลบล  พาชีรัตน  ได  เนื่องจากไมปรากฏชื่อในรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการออกเกรด  โดยผูสอนไมทราบ
สาเหตุและไมสามารถติดตอนักศึกษาได  ประกอบกับนักศึกษาไมเคยเขาไปตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง  และ
ไมเคยติดตอกลับมาหาผูสอนเลย 
   ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นักศึกษามาติดตอผูสอน  โดยแจงวาได
ลงทะเบียนและชําระเงินวิชานี้เสร็จสิ้นไปแลว  ขอใหผูสอนชวยออกเกรด  จะไดดําเนินการขอจบการศึกษา  
ผูสอนจึงไดสงเอกสารใบแจงเกรดเพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ใหกับประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
 
 



 ๑๑ 

  ท้ังนี้นายทะเบียนไดใหขอมูลประกอบการพิจารณา กรณีนักศึกษา นางสาวนโลบล  
พาชีรัตน 
  มติท่ีประชุม  มอบรองอธิการบดีวิชาการหารือท่ีปรึกษากฎหมาย เรื่องระเบียบ
ขอบังคับเพ่ือหาแนวทางท่ีเก่ียวของ  แลวเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๖.๑๐ การสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลากําหนดของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   ดวย นายชัยวัฒน  จันทรเรือง  รหัสนักศึกษา ๕๐๐๐๓๓๔๘๐๐๘ นักศึกษากลุม 
๕๐๐๐๓๒๐๑๐๑ สาขาวิชาดนตรี  และยายมาเรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร  ตั้งแตชั้นป ท่ี ๑ เทอม ๒                        
ไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ จนครบตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  นักศึกษา
ยืนยันวาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร  แตเม่ือมาตรวจสอบผลการเรียนเพ่ือทําเรื่องขอจบการศึกษา  ปรากฏ
วานักศึกษาไมมีผลการเรียนในรายวิชาการจัดการฟารม รหัส ๕๐๗๒๔๘๐๕  หนวยกิต ๓(๒-๒-๕) ซ่ึงเปนราย
วิชาเอกบังคับของหลักสูตร  นักศึกษายืนยันมาวามานั่งเรียนกับเพ่ือนในกลุมดวยกันตลอดเทอมท่ีเปดสอน                  
ในรายวิชานี้  แตปรากฏวาไมมีเกรดของนักศึกษาปรากฏ ในระบบ  ซ่ึงอาจารยผูสอนก็ยืนยันไดวานักศึกษามานั่ง
เรียนแตการสงเกรดของอาจารยผูสอนจะสงตามรายชื่อในใบรายชื่อท่ีปรากฏวานักศึกษาลงทะเบียน  เม่ือไมมีชื่อ
ในใบสงเกรดก็จะไมมีขอมูลเกรดปรากฏในระบบดังกลาว  ซ่ึงนักศึกษาก็ยืนยันใหขอมูลวาในเทอมการศึกษา
ดังกลาวไดเขาไปถอดรายวิชาเรียนภาษาอังกฤษ  และอาจจะถอดรายวิชาการจัดการฟารมออกไปดวย  ทําให                
ไมปรากฏชื่อในใบลงทะเบียน  เม่ือเช็คผลการเรียนปรากฏวาไมจบการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรเนื่องจากไมมี
ผลการเรียนในรายวิชาดังกลาว   
  ท้ังนี้นายทะเบียนไดใหขอมูลประกอบการพิจารณา กรณีนักศึกษา นายชัยวัฒน  
จันทรเรือง 
  มติท่ีประชุม  มอบรองอธิการบดีวิชาการหารือท่ีปรึกษากฎหมาย เรื่องระเบียบ
ขอบังคับเพ่ือหาแนวทางท่ีเก่ียวของ  แลวเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๖.๑๑ พิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการขอปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร  โดยผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
   ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
    -  เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายณัฐพล  บัวเปลี่ยนสี  คุณวุฒิ  
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  (เนื่องจากปรับเปลี่ยนอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ) เปน นางสาวสุพรรัตน               
วงษศรี  คุณวุฒิ บธ.ม. (การตลาด) 
   ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  (ฉบับป 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นางปฏิญญา  ฤทธิฤาธร  คุณวุฒิ  
บธ .ม. (บริหารธุรกิจ)  (เนื่องจากลาออกจากราชการ)  เปน นางสาวชุติมา  นุตยะสกุล  คุณวุฒิ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 
 
 
 



 ๑๒ 

   ๓) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ             
เมลานนท  คุณวุฒิ  ผูชวยศาสตราจารย (สาขาการเงินและการบัญชี) บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) วท.ม.          
(กีฏวิทยา)  (เนื่องจากเกษียณอายุราชการและไมประสงคตอสัญญา) เปน นางสาวธิติรัตน  วงศกาฬสินธุ  คุณวุฒิ 
บช.ม. (การบัญชี) 
   ๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๔) 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นางสาวสุพรรัตน  วงษศรี  
คุณวุฒิ  บธ.ม. (การตลาด)  (เนื่องจากปรับเปลี่ยนอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ)  เปน นายณัฐพล                
บัวเปลี่ยนสี  คุณวุฒิ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
  มติท่ีประชุม   
  ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรคณะวิทยาการ
จัดการ ดังนี้ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)  ๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔)  ๓) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)  และ ๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๒. มอบฝายเลขานุการนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๖.๑๒ พิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร  โดย
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๘ 
   ๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๔) 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายสุพัฒน  สุขเกษม  คุณวุฒิ  
วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ)  (เนื่องจากลาศึกษาตอ)  เปน นางพิภัทรา  สิมะโรจนา  คุณวุฒิ วท.ม. 
(การศึกษาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 
   ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ฉบับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายอมร  โฆษิดาพันธุ  คุณวุฒ ิ 
วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย)  (เนื่องจากลาออกจากราชการ)  เปน นางสาวณัฐฐาพร  
สามารถ  คุณวุฒิ วท.ด. (เคมี) 
   ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๘) 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายนรากร  ศรีสุข  คุณวุฒิ   
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)  (เนื่องจากลาศึกษาตอ)  เปน นางสาวนิชานันท  อุดมศักด์ิสกุล  คุณวุฒิ วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 



 ๑๓ 

   ๔) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (ฉบับป 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายสุรพงศ  คลายเกตุ  คุณวุฒิ  
วท.ม. (สุขศึกษา)  (เนื่องจากลาออกจากราชการ)  เปน นางสาวนันทนภัส  ธนฐากร  คุณวุฒิ วท.ม. (สุขศึกษา) 
  มติท่ีประชุม   
  ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ดังนี้ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔)    
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)  ๓) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘)  และ ๔) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๒. มอบฝายเลขานุการนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๖.๑๓ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรหารือเรื่องหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลปไทย 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอหารือเรื่อง หลักสูตรปรับปรุงจากเดิม  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย  เปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ดุริยางคไทยและนาฏศิลปไทย  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้  
  ๑)  เรื่องการบริหารหลักสูตร  ซ่ึงเก่ียวของกับคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณบดีคณะครุศาสตร รองอธิการบดีวิชาการ  และอธิการบดี  ควรหารือกันวาควรอยูคณะใด 
  ๒)  นําประเด็นหารือเชิงนโยบายกับสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการเบื้องตน 
  ๓)  ควรนําเรื่องหารือท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
   มติท่ีประชุม  มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประสานคณะ               
ครุศาสตร  นําเขาหารือคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๗.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  มติท่ีประชุม  มอบฝายเลขานุการประสานวันประชุมกับคณะกรรมการสภา
วิชาการอีกครั้งและแจงใหทราบตอไป 
 
ปดประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                             (อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                              ผูตรวจรายงานการประชุม 
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