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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมเจาเสวย ช้ัน 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   แกวเก้ือกูล 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 กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร ไปราชการ 
 ๒.  อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร  ภูผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธาน               
ท่ีประชุมแจงเรื่อง  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร             
ในเรื่องการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  โดยมหาวิทยาลัยมีแนวคิดจะดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนการ
ดําเนินงานซ่ึงจะมีระบบสนับสนุนใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  เชน  มีคูมือการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ                   
มีฐานขอมูลกระบวนการในแตละบุคคล  มีแผนการพัฒนารายบุคคลท่ีจะกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  มีระบบ 
 



 ๒ 

 
อัดฉีดในเรื่องการสมนาคุณโดยเฉพาะการทํารูปเลมผลงานวิชาการ  มีระบบพ่ีเลี้ยงโดยแยกเปนกลุมๆ เชน 
กลุมท่ีใกลจะสงผลงานวิชาการ  กลุมอยูระหวางดําเนินการ  และกลุมท่ีเปนผูชวยศาสตราจารย จะเปน                
รองศาสตราจารย  ซ่ึงจะตองดําเนินการโดยเร็ว 
   รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  แจงวา 
ขณะนี้กําลังเรงดําเนินการพัฒนาหลักสูตร   ซ่ึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอนนี้  มีหลักสูตรป ๒๕๕๗ เพียง
หลักสูตรเดียวท่ีอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลา ๕ ป  คือ หลักสูตร ปร.ด. การจัดการ
เพ่ือการพัฒนา  นอกนั้นจะเปนหลักสูตรป ๒๕๕๘ ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
โดยเริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบแลว  สวนท่ีเหลือจะเปนหลักสูตรป ๒๕๕๙  และหลักสูตร ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑ หลักสูตร  ซ่ึงตอนนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติใหทุกหลักสูตรเรงพัฒนาหลักสูตรภายในปท่ี ๓  หรืออยาง
ชาท่ีสุดท่ีจะเขาสภามหาวิทยาลัยตองไมเกินตนปท่ี ๔  ปจจุบันคืออยูในวิสัยท่ีสามารถทําไดตามเกณฑท่ี              
สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว  สวนหลักสูตรป ๒๕๕๙ เปนตนไป  ฝายวิชาการจะทําเปนตารางเวลาแจงวา
หลักสูตรใดจะตองเริ่มดําเนินการในข้ันตอนตางๆ เม่ือใด  และจะตองเขาสภาวิชาการเม่ือใด ท้ังนี้มี ๑ หลักสูตร  
คือ หลักสูตร รป.ม. ซ่ึงเปนหลักสูตรป พ.ศ. ๒๕๕๔  ครบรอบท่ีตองดําเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรตั้งแตป
ท่ีผานมา  แตไมสามารถปรับปรุงหลักสูตรข้ึนมาท่ีสภาวิชาการได  เนื่องจากคุณสมบัติอาจารยยังไมเปนไปตาม
เกณฑ มคอ.๑ ของหลักสูตร  คืออาจารยจะตองมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนั้น  สภามหาวิทยาลัยจึงใหงดรับ
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ไปกอน  จนกวาจะพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑได 
   ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ  เสนอแนะใหเชิญอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการ
ท้ังจากในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอ่ืน  ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนมาเปนอาจารยประจํา  โดยทําสัญญาและ
ขอตกลงรวมกัน  มหาวิทยาลัยจะไดไมเสียโอกาสในการเปดรับนักศึกษา  ซ่ึงมหาวิทยาลัยอ่ืนก็ดําเนินการ
เชนกัน 
   รองศาสตราจารย ดร.องอาจ  นัยพัฒน  แจงวา หลักสูตรครุศาสตร  ศึกษาศาสตร             
มีการเปลี่ยนแปลงมาก  ซ่ึงหลายเรื่องมีผลตอการจัดทําหลักสูตร  เชน  มีครุศาสตรหลักสูตร ๔ ป และ
หลักสูตร  ๕ ป   
   รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แกวเก้ือกูล  แจงวา  มาตรฐานคุรุสภาจะมีการปรับ  
หากคณะครุศาสตรจะทําหลักสูตรหรือปรับหลักสูตรใหรอมาตรฐานใหมของคุรุสภาซ่ึงจะเปนเรื่องของ
สมรรถนะและจะไปโยงเรื่องการสอบวาตองทําอยางไร  สวน มคอ. ๑ เปดใหมหาวิทยาลัยทํา ๒ ระบบ คือ  
หลักสูตร  ๔ ป และ หลักสูตร  ๕ ป  ซ่ึงถาเปนเอกเดี่ยวหรือเอกโทมหาวิทยาลัยจะเลือกทําหลักสูตร ๔ ป                
แตถาเปนเอกคูทําหลักสูตร ๕ ป  เนื่องจากมีรายวิชามากกวา  ซ่ึง สกอ. ตองพิจารณาอีกครั้งวากรอบจะเปน
อยางไร แลวจึงเสนอตอสภาคณบดีของคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรวามีความคิดเห็นอยางไร 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ   
 
 
 
 



 ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้ 
   ๑)  แจงประกาศแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูแทนจากคณะวิทยาศาสตร             
และเทคโนโลย ี ซ่ึงเปลี่ยนจาก รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  เปลี่ยนเปน  ผูชวยศาสตราจารย             
วัชรากร  พาหะนิชย  ไปยังทุกคณะ 
   ๒)  แจงรายชื่อ  ศาสตราจารยโอภาวดี  เข็มทอง  ผูแทนสภาวิชาการจาก
ผูทรงคุณวุฒิ  ไปยังหัวหนาหนวยงานบริหารงานบุคคล  เพ่ือแตงต้ังเปนรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ 
   ๓)  แจงขอมูลการปดหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐)  ๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙)  ๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)  และ ๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาและแนะแนวการศึกษาและการสอนภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  ไปยัง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
   ๔ ) แจงผลการอนุ มัติแตงตั้ งอาจารย พิ เศษของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  เพ่ือเสนอตออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป 
   ๕)  แจงผลการพิจารณาเสนอชื่อผูแทนสภาวิชาการคือ  อาจารย ดร.นรินทร  
กุลนภาดล  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทร  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานวิจัย  ไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 
   ๔) แจงผลการพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ คือ                   
รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แกวเก้ือกูล  เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แจงไปยัง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ แจงผลพิจารณาการใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 
   ดวยบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสูตรครบตาม
เกณฑ  สามารถดูแลนักศึกษาตกคางจํานวน ๔ คน จนสําเร็จการศึกษา  โดยฝายเลขานุการไดขออนุญาตเวียน
มติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ  ซ่ึงมีมติเห็นชอบเม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยในการขอปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ  โดยเสนอแนะและควรถือเปนแนวปฏิบัติวา  หากมีวาระ
เรงดวนท่ีจะตองเวียนขอมติจากคณะกรรมการ  ขอใหฝายเลขานุการนําเรื่องนั้นกลับเขามาแจงในท่ีประชุม    
เพ่ือทราบ  และบนัทึกในรายงานการประชุม    
 
 



 ๔ 

 
 ๓.๓ แจงแบบฟอรมอาจารยพิเศษ  
   จากการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ี ๕.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  มติท่ีประชุม              
มอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปรับปรุงแบบฟอรมอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับ
คุณลักษณะอาจารยประจําหลักสูตร  และเปนไปตามเกณฑ  พรอมท้ังระบุวาสมัครสอนเปนอาจารยภาคปกติ
และภาคพิเศษ  ซ่ึงขณะนี้  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง
แบบฟอรมเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา  

 

 ๔.๑ พิจารณาการขออนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา                
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
   จากการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๐  ท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ี ๕.๔  พิจารณาขอมูลการปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)  มติท่ีประชุม  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ประสานคณะครุศาสตรเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนการขอปดหลักสูตร  และนําเสนอสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งถัดไป  ซ่ึงคณะครุศาสตรไดดําเนินการตามข้ันตอนการขออนุมัติปดหลักสูตร  และผานความเห็นชอบ                
โดยวิธีเวียนพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สาเหตุท่ีปด
หลักสูตรคือ ๑) อาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  ๒) ไมมีการจัดการเรียน               
การสอน  ตั้งแตป ๒๕๔๔  และไมมีนักศึกษาตกคาง 
  มติท่ีประชุม  อนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  ๒๕๕๒) และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ                         
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ แจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
เม่ือวันเสารท่ี ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองเจาเสวย  ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร  จึงแจงมติท่ีประชุม
ดังนี้   

๑) พิจารณาขออนุมัติปริญญา 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  

ประจํา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙  (ครั้งท่ี ๓) จํานวน ๑๕๓ คน ตามท่ีเสนอ  
 

๒) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร 
   มติท่ีประชุม  รับหลักการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร  แตยัง                 
ไมอนุมัติใหแยกเปนคณะ  โดยใหไปศึกษารายละเอียด  แหลงท่ีมาของรายได  คาใชจายในการดําเนินการ  
แผนงาน  แผนคน  แผนเงิน  เริ่มตนจะลงทุนอะไรบาง  ใชงบประมาณเทาไหร  จะขออนุมัติยืมเงินของ 



 ๕ 

 
มหาวิทยาลัยหรือไม  อยางไร  รวมท้ังการจัดทําขอมูลใน ๕ ป ๑๐ ปขางหนาจะเปนอยางไร  ซ่ึงตองบริหาร
จัดการใหสามารถเลี้ยงตัวเองไดในอนาคต  รวมท้ังจัดทําขอบังคับการบริหารจัดการของตัวเองวาจะบริหาร
อยางไรจึงจะเกิดความคลองตัว  โดยใหนําขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอน
ภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอน
ภาษาไทย  (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมีขอเสนอแนะคือ  ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรท่ีชัดเจน
คือ  ฐานประชากร  ซ่ึงตองวางแผนเชิงรุกมากข้ึน  อัตราครูเกษียณมากจึงทําใหครูขาดแคลนมาก  เชน  ครู
ภาษาไทย  ครูคณิตศาสตร  ครูประถมศึกษา  ซ่ึงในอนาคตอีก ๕ – ๑๐ ปขางหนา  วิชาเอกคูจะเปนท่ีตองการ
เนื่องดวยโรงเรียนมีขนาดเล็กลง  เด็กวัยเรียนมีนอยลง  ครูจะตองสอนทุกวิชา  ตอไปในอนาคตจะตองอาศัย
กําลังจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงตองดําเนินการจัดทําแผนระยะยาวจึงควรรวมกันพิจารณาดาน
คุณวุฒิ  โดยการทําหลักสูตรเอกคู  ไมตองเปดอัตราใหม  และปรับอาจารยกันใหม 
   อาชีวศึกษาตองการทําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยเนื่องจากขาดครูชางจํานวน
มาก  เนื่องจากชางมีหลากลายสาขาแตมหาวิทยาลัยท่ีผลิตครูชางมีเพียงไมก่ีสาขา  ซ่ึงปจจุบันอาชีวศึกษาเปด
สอนระดับปริญญาตรี โดยมี พ.ร.บ. ป ๒๕๕๑  เปดสอน  ทล.บ. ไดเพียงสาขาเดียว  และสอน ๒ ปตอเนื่อง
เทานั้น  ไมสามารถผลิตนักศึกษาในสาขาอ่ืนได   
 
 ๕.๓ หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
   ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดเวียน
แจงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๖ นั้น 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา  ตามความในขอ ๓ ของประกาศ 
ก.พ.อ. ฉบับดังกลาว  ซ่ึงกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ  สําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  และความในขอ ๕ ซ่ึงกําหนดใหหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการตามขอ ๓ มีผลบังคับใชเปนระยะเวลา ๓ ป นับต้ังแตวันท่ีประกาศ ก.พ.อ. มีผล
บังคับใชนั้น  ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวไดพนกําหนดการมีผลบังคับใชแลว  (มีผลบังคับใชถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙)  ท้ังนี้  หากผูเสนอขอกําหนดตําแหนงจะเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ  จะตอง
เผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   ท่ีประชุมรับทราบ     
 
 



 ๖ 

 
 ๕.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะหขอมูลจาก
สถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตอง  และสรางความเชื่อม่ันท่ีมีตอคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  จึงขออนุเคราะหขอมูลดังนี้ 

๑. รายชื่อผูท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติหรือใหความเห็นชอบจาก          
สภาสถาบัน  ตั้งแตเปดดําเนินการเปนตนมา  โดยจําแนกตามรายหลักสูตร  

๒. รายชื่อนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีกําลังศึกษา  โดยจําแนกรายหลักสูตร           
แตละชั้นป  ท้ังนี้  ขอความอนุเคราะหใหสถาบันอุดมศึกษาอนุญาตใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เขาถึงเว็บไซตท่ีมีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตางๆ เพ่ือการสืบคนขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา  และเปนขอมูลอางอิงในการออกหนังสือรับรองสถาบัน  สําหรับขอมูลตามขอ ๒ ขอให
เผยแพรบนเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือเปนประโยชนในการประชาสัมพันธและดึงดูดใหชาว
ตางประเทศเขามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  และขอใหสถาบันอุดมศึกษาแจงเว็บไซตท่ีไดนํา
ขอมูลดังกลาวข้ึนเผยแพรตามขอ ๑ และ ๒ ให สกอ. ทราบภายในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดแจงเว็บไซตดังกลาวไปยังกระทรวงศึกษาธิการของประเทศตางๆ ท่ีรองขอ  
เพ่ือใชประโยชนสําหรับการพิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดดําเนินการเรียบรอยแลว  ซ่ึงทุกทาน
สามารถเขาไปดูขอมูลไดท่ี  http://reg.rru.ac.th/ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๖.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๔) 
    งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙                  
(ครั้งท่ี ๔) เปนระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๗๑ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๑๕ คน รวมท้ังสิ้น ๑๘๖ คน  
ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว  
ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙ เพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย  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 
               รวมท้ังส้ินจํานวน  ๑๘๖   คน 
     

  มติท่ีประชุม 
  ๑)  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๔) จํานวน  ๑๘๖  คน 
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 

 ๖.๒  พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ  
คณะครุศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
เม่ือวันพุธท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาคปกติ จํานวน  ๙  คน  ภาคพิเศษ  จํานวน  ๑๙  คน  รวมจํานวน  
๒๘  คน  ไดแก   
   ภาคปกต ิ
   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  รอดม่ันคง  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
๔. อาจารยพงษศักดิ์  ศักดิ์สมุทรานันท สาขาวิชาการตลาด 
๕. อาจารยชาญณรงค  ธรรมพนิชวัฒน สาขาวิชาการตลาด 
๖. อาจารยวุฒิชัย  พิพัฒนรังสรรค สาขาวิชาการตลาด 
๗. อาจารยประณยา  กิจสาสน สาขาวิชาการจัดการ 
๘. อาจารยศรัณยา  พ่ึงพินิจ  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 
 

  คณะครุศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
(เพ่ิมเติม)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  
เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๒  คน  ไดแก   
   ๑. อาจารยรักวงศ  บุญเติม   สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
        ๒. อาจารยเยาวนาตร  อินทรสําเภา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกรท่ี  ๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๑๒  คน  ไดแก   
  ๑. อาจารยนงลักษณ  ม่ันจิตร  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
        ๒. อาจารยโสภณ  เกรงสําโรง  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
   ๓. อาจารยทัศนีย  ตรีรัตนานุกูล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
   ๔. อาจารยเอ้ือมเดือน  ชาญชัยศรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
   ๕. อาจารยอรพรรณ  สรอยประเสริฐ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
   ๖. อาจารยปฐมพงศ  วงศกลม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 



 ๙ 

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

    มติท่ีประชุม  
  ๑)  อนุมัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําปการศึกษา ๒๕๖๐               

คณะวิทยาการจัดการ จํานวน  ๒๘ คน คณะครุศาสตร  จํานวน  ๒  คน  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
จํานวน  ๑๒  คน 
  ๒)  มอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 
ในคําสั่งตอไป 
 
 ๖.๓ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
   คณะครุศาสตร  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขออนุมัติปรับแกไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  ดังนี้   
   ๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และการสอนภาษาไทย  (๕ ป)  (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)  ขออนุมัติปรบัแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 
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) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอน
คอมพิวเตอร (๕ ป) (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘)  โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 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)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖)  
ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 
 
 



 ๑๐ 

    ๓.๑)  เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นางสาวณัฏฐกมนต  ศิลปเสริฐ  
คุณวุฒิ น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)  เนื่องจากลาออกจากราชการ  เปลี่ยนเปน  นางสาวนิสิตา  เศรษฐาไชย  
คุณวุฒิ  น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
    ๓.๒)  นายณัฐภูมิ  สุทธกุล  เปลี่ยนชื่อและนามสกุล  เปน  นายอธิวัฒน  
อภิรัตนธนารัฐ 
    ๓.๓)  ปรับแผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ จาก ๕๐ คน เปน  
๘๐  คน 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเก่ียวกับ  การเปลี่ยนชื่อและนามสกุล            
ซ่ึงหากเปนอาจารยทานเดิม  หมายเลขประจําตัวประชาชนเดิม  จะตองแจงเปลี่ยนหรือไม 
   มติท่ีประชุม   
   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)  เห็นชอบใหเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๗.๑   การตั้งวาระประชุม 
  ขอสังเกตเรื่องการตั้งวาระการประชุม  เชน  วาระท่ี ๓  ๓.๑) สืบเนื่องเพ่ือ
ทราบ  ๓.๒)  สืบเนื่องเพ่ือพิจารณา  โดยใหอยูในวาระเดียวกัน  ซ่ึงมีท้ังหมด ๖ วาระ  ควรนําเรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณาอยูกอนเรื่องเสนอเพ่ือทราบ  โดยเรียงลําดับวาระดังนี้   
  -   วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการ แจงใหท่ีประชุมทราบ   
  -   วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  -   วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  -   วาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  -   วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  -   วาระท่ี ๖  วาระอ่ืนๆ 
  ท่ีประชุมเห็นชอบ 
  

 ๗.๒   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  -   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันพุธท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

         (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                  (รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ)        
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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