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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ 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.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ     กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการ   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.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

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

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   ประธานแจงท่ีประชุมทราบ เรื่อง  กระทรวงศึกษาธิการตองการใหมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ เปดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับนโบายของรัฐบาล  หากเปดหลักสูตรใดท่ีไมสอดคลองก็จะไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ  โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทํา Reprofile  
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑) เสนอขออนุมัติปริญญานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียน
ท่ี ๒/๒๕๕๘ (รอบท่ี ๒)  จํานวน ๔๘๓ คน ตอสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  
   ๒) แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) ไปยังคณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
   ๓)  เสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การสรรหา
คณะกรรมการสภาวิชาการตออธิการบดีแลว  แตอธิการบดีใหชะลอไวกอน  เนื่องจากจะมีการขอแกไข
ขอบังคับฯ 
   ๔)  รองอธิการบดีวิชาการประสานแจงประธานหลักสูตร คณะครุศาสตร เรื่อง
การเทียบโอนรายวิชากรณีนักศึกษายายคณะและสาขาวิชา  ใหประชุมกรรมการหลักสูตรแลวแจงมติท่ีประชุม
ใหทราบ  หากเห็นชอบในกรณีดังกลาว  สภาวิชาการมีมติโดยหลักการในการเห็นชอบดวย  และนําผลมาแจง
ในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
   ๕) แจงมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาใหสอดรับกับนโยบายของ สกอ. แลวแจงใหกับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๙ 
ทราบตอนปฐมนิเทศ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษแลว 
   ๖)  ใหนํา (ราง) สัญญาความรวมมือและเอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปพิจารณา              
ในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



 ๓ 

 ๓.๒ แจงผลการเทียบโอนรายวิชากรณีนักศึกษายายคณะและสาขาวิชา 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องการเทียบโอนรายวิชากรณีนักศึกษายายคณะและสาขาวิชา และมีมติมอบ
รองอธิการบดีวิชาการประสานแจงประธานหลักสูตรใหประชุมกรรมการหลักสูตร  แลวแจงมติท่ีประชุม               
ใหทราบ  หากเห็นชอบในกรณีดังกลาว  สภาวิชาการมีมติโดยหลักการในการเห็นชอบดวย  และนําผลมาแจง
ในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป ซ่ึงทางหลักสูตรไดดําเนินการประชุมกรรมการหลักสูตรแลว  มีมติให
เทียบโอนผลการเรียนในรายวิชา ๓๖๐๒๑๐๓ วิชาระบบปฏิบัติการ และ ๓๖๐๒๑๐๒ วิชาโครงสรางขอมูลและ
อัลกอริทึม  ซ่ึงเปนรายวิชาเอกของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มาแทนวิชาระบบปฏิบัติการ รหัส ๑๐๙๑๓๐๑  
และวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม รหัส ๑๐๙๑๕๐๑ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาได 
ท้ังนี้เนื่องจากเนื้อหาตามคําอธิบายรายวิชาดังกลาวในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาครอบคลุมหรือเทียบเทา
รายวิชาท่ีนักศึกษาเรียนมาในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยเปนไปตามขอบังคับหมวด ๗ การโอนผลการ
เรียนและการยกเวนผลการเรียน ขอ ๔๑ เง่ือนไขการโอนผลการเรียน คือ ใหโอนผลการเรียนรายวิชาท่ีกําหนด
ไวในหลักสูตรท่ีเคยศึกษามาแลว  และตองมีระดับข้ันผลการเรียนไมต่ํากวา C โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิต 
  ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการแจงมติไปยังสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการเทียบโอนตอไป 
 
 ๓.๓ แจงผลการดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การ
สรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ท่ีประชุมไดพิจารณาเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การสรรหากรรมการ
สภาวิชาการ  ซ่ึงฝายเลขานุการสภาวิชาการไดดําเนินการเสนอประกาศดังกลาวตออธิการบดีเพ่ือพิจารณา           
ลงนามแลว  โดยอธิการบดีใหชะลอการประกาศไวกอนเนื่องจากจะมีการแกไขขอบังคับฯ เก่ียวกับการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการ  ซ่ึงสาระสําคัญท่ีแกไขคือ เก่ียวกับคุณสมบัติของอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิโดย
คณะเสนอรายชื่อศาสตราจารย ๑ ทาน และรองศาสตราจารย ๒ ทาน ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตาม
ข้ันตอนตางๆ  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๔ แจงผลการดําเนินการการกําหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมได พิจารณาเ ก่ียวกับการประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ                           
ในสถาบันอุดมศึกษาใหสอดรับกับนโยบายของ สกอ. แลวแจงใหกับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๙ ทราบตอน
ปฐมนิเทศ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษแลว โดยอาจารย 
ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดี  เปนผูชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
   มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ  
โดยมีรองอธิการบดีวิชาการ  ผูชวยอธิการบดีดูแลงานวิเทศสัมพันธ  ศูนยภาษา  ผูแทนจากสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษจากคณะครุศาสตร  และคณะมนุษยศาสตร  ซ่ึงจัดทําขอบังคับของมหาวิทยาลัย ๒ สวน คือ               
๑. อาจารยประจําท่ีรับมาใหม และ ๒. ผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี   
 



 ๔ 

 
   สาระสําคัญเพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายคือ  
   ๑)  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจะทําขอสอบ
กลาง (RRU Test) โดยมีคณะกรรมการกลางรวมกันซ่ึงจะใหนักศึกษาชั้นป ๒ ข้ึนไปทดสอบความรู ศูนยภาษา
จะทําหนาท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนและติวใหนักศึกษา  ในทุกภาคการศึกษาจะมีการสอบ ๑ ครั้ง โดย            
ครั้งแรกใหสอบฟรี หากสอบไมผานจะตองเสียคาลงทะเบียนในการสอบครั้งตอไป ๑๐๐ บาท หากไมผานครั้งท่ี 
๓ จะใหมีการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิม ๔๐ – ๕๐ ชั่วโมง  และอาจจะมีคาใชจาย ๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากตองมี
กิจกรรม  ท้ังนี้นักศึกษาสามารถนําผลสอบมาตรฐานจากสถาบันอ่ืนมาเทียบเคียงได 
   ๒)  อาจารยประจําท่ีรับเขาใหม  แบงเปน ๒ กลุม คือ (๑) อาจารยจากศาสตร
ท่ัวไป  และ (๒) อาจารยท่ีสอนภาษาอังกฤษ  อาจารยชาวตางชาติ  จะใชขอสอบคนละชุดกัน 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  เปนแนวทางท่ีดี แตควรมองใหครบท่ัวท้ังกระบวนการเตรียมความพรอม
และหาแนวทางแกไข 
   ๒)  ควรมีวุฒิบัตรหรือใบรับรอง  โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙  ตองกําหนดไวใน
ใบรายงานผลการเรียน 
   ๓)  ระดับบัณฑิตศึกษา  เกณฑใหมตองสอบภาษาอังกฤษกอนลงทะเบียนเรียน 
   ๔)  ควรทดสอบอาจารยเกาดวย  เนื่องจากตองใชความรูสอนนักศึกษา 
   ๕)  ควรมีวารสารของราชนครินทร  เว็บไซด ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
และทําวารสารใหเปนกลุม ๑ และตองแปลบรรณานุกรมเปนภาษาอังกฤษดวยเพ่ือใหเปนนานาชาติ  และใน              
๒ ป ควรจัด International conference 
   ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบผูเก่ียวของนําขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ รายงานสรุปจํานวนผูสมัครและผูรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 
๒๕๕๙  
   ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เปดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ                   
ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมียอดการรับสมัครและรายงานตัวสรุปไดดังนี ้
   -  แผนการรับของทุกคณะจํานวน   ๑,๙๓๕   คน 
   -   ยอดการสมัครจํานวน  ๓,๐๒๙  คน 
   -   รายงานตัวจํานวน   ๑,๕๓๐  คน 
   -   คิดเปนรอยละ      ๗๙.๑  คน 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  จากตัวเลขท่ีแสดงนั้นมีขอจํากัดของการรับนักศึกษาคณะครุศาสตรซ่ึงทําให
จํานวนนักศึกษาหายไปมาก   
   ๒)  ควรหากลยุทธและวิธีการจูงใจ เชน ทุนเรียนดี เรียนฟรี สื่อสิ่งพิมพ  
โฆษณา 
 



 ๕ 

 
   ๓)  จากการเขาไปรวมประชุมอาจารยแนะแนว   อาจารยแนะแนวมีขอท่ี
เสนอแนะคือ การใหทุน  ผูปกครองไมตองการใหเด็กอยูหอพัก  นักศึกษาจบแลวไมไดงานทํา ครูในโรงเรียนไม
สนับสนุนใหมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงตองหาวิธีการปรับแกไข 
   ๔)  ทบทวนประเด็นการเปดภาคเรียนตามอาเซียนตอไปหรือไม 
   ๕)  ควรกําหนดการประกาศรับสมัครลวงหนา 
   ๖)  ควรเสนอสาขาวิชาหลายๆ สาขา ไวใน Admission เพ่ือเปนทางเลือก 
   ๗)  ควรมีการรับตรงจากการออกแนะแนว 
   ๘)  ควรหาวิธีการดําเนินการกับสาขาท่ีนักศึกษาไมถึง ๘๐%  
   ๙)  ควรมีแนวคิดในการท่ีนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยไดงายแตออกไปตองมี
มาตรฐาน 
   ๑๐) สาขาใดท่ีออกไปแนะแนวแลวสามารถรับนักศึกษาไดเลย 
   ๑๑) ตองมีแรงจูงใจ เชน กําหนดเกรด และใหทุน  โดยอาจารยในมหาวิทยาลัย
รวมกันบริจาคเปนทุนใหนักศึกษา 
   ๑๒) ทุกคณะตั้งชมรมศิษยเกา  และเชิญมาวันปฐมนิเทศ  โดยมีการระดมทุน   
   ๑๓) ควรมีฝายใหคําปรึกษาและจัดหางานของมหาวิทยาลัย 
   ๑๔) ฝากโจทยใหทุกคณะนําไปคิดวา  หากแตละคณะไมมีนักศึกษามาเรียนควร
ทําอยางไร 
  ท่ีประชุมรับทราบ  เปนแนวทางท่ีดีและมอบทุกคณะนําขอเสนอแนะตางๆ             
ไปวางแผนดําเนินการตอไป 
 
 ๔.๒ รายงานผลการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 
   สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รายงานผล
การจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) และ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) ซ่ึงจากขอมูลท่ีรายงานพบวา
นักศึกษาคงอยูนั้นเหลือนอย 
   ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบอาจารยสาขาวิชารัฐศาสตรปรับขอมูลในตาราง          
ใหสอดคลองกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  โดยผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมเห็นชอบการปรับแกไขอาจารยประจํา
หลักสูตร  จากนางสาวเทวิกา  เบ็ญจวรรณ (คุณวุฒิ วท.ม. เคมี)  เนื่องจากลาศึกษาตอ เปน นางสาวอมรรัศมี  
จิณรักษ (คุณวุฒิ วท.ม. เคมี) 



 ๖ 

 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากนางสาวเทวิกา เบ็ญจวรรณ (คุณวุฒิ วท .ม . เคมี) เนื่องจากลาศึกษาตอ                    
เปน นางสาวอมรรัศมี  จิณรักษ (คุณวุฒิ วท.ม. เคมี)  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
ตอไป 
 
 ๕.๒ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษสอนนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา  
๒๕๕๙  คณะวิทยาการจดัการ 
  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษสอนนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี                 
๒/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดแก   
         ๑) นางสาวธีราพร รอดม่ันคง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
         ๒)  นางสาวชอมณี สุคันธิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
    ๓) นายสุภิรัตน ศรีพุทธางกูร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
    ๔) นายวีระ ศิลปรัตนาภรณ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๕) นางพนิดา ธรรมธร สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๖) นายกฤชชัย สุขเสวี สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๗) นางสาวอรพิน อินทะใจ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๘) นายบริรักษ บุณยรัตพันธ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
    ๙) นางสาวภูรินัทธดา อิศรกุล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
    ๑๐) นายภูริพัฒน แกวตาธนวัฒ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
    ๑๑) นางสาวศิริรักษ บุญพรอมรักษา สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑๒) นางสาวภัทรารัช แกวพลายงาม สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑๓) นายเทิด ทองด ี สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑๔) นางวริศรา เชนะโยธิน สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑๕) นายวีกฤษ ปนเจริญ สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑๖) นางสาวอิสริยา คมกริชวรากูล สาขาวิชาการจัดการ 
                รวมจํานวน   ๑๖    คน 
 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษสอนนักศึกษาภาคปกติ  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ  รวมจํานวน ๑๖ คน และมอบคณะดําเนินการจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งอาจารยพิเศษและเสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามตอไป 
 
 ๕.๓  (ราง) สัญญาความรวมมือและเอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   ดวยอธิการบดีไดมอบหมายใหหนวยงานวิเทศสัมพันธทบทวน MOU ฉบับเกา 
กับ Qujing Normal University และ Guangxi Science & Technology Normal University                
เพ่ือนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย  ซ่ึงหนวยงานวิเทศสัมพันธไดศึกษารายละเอียด และ 
 



 ๗ 

 
ปรับแกไขขอมูลตามความเหมาะสมเพ่ือใหเปนปจจุบัน ประกอบกับไดนําเสนอของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของมา
เพ่ิมเติมดวยแลว  โดยเพ่ิมสัญญาแนบทายดังนี้ 
   ๑)  ทุนการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และ Guangxi Science 
& Technology Normal University จะกําหนดทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศข้ึนมา เพ่ือเปน
ทุนการศึกษาใหสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคูสัญญา เปนระยะเวลาหนึ่งปการศึกษา ในกรณีท่ีสง
นักศึกษามาตั้งแต ๑๐ คนข้ึนไป จะไดทุนคนละ ๓,๐๐๐ หยวน/คน/ป แบงจายเปน ๑๐ เดือน ทุกปลายเดือน
จะไดรับทุน  ๓๐๐ หยวน/คน/เดือน (คิดเปนเงินไทยประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท ตอ ๑ ทุน)  
   ๒)  เงินเดือนอาจารยแลกเปลี่ยน (๑ ป) เพ่ิมข้ึนเปน ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน หรือ 
๓,๗๐๐ หยวน/เดือน  
   ๓) อาจารยแลกเปลี่ยนระยะสั้น (๑ เดือน) ไมมีเงินเดือน แตใหไดรับคาครองชีพ 
๘,๐๐๐ บาท/เดือน หรือ ๑,๕๐๐ หยวน/เดือน 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  สาระหลักเพ่ิมเติมหลักสูตร ๒ ปริญญา  ทําไดหรือไม 
   ๒)  เรื่องการใหทุนระบุหรือไมวาใหก่ีคน  คุมคาหรือไม 
   ๓)  คํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาหอพักนอกมหาวิทยาลัย   
   ๔)  ควรกําหนดเพดานวาตองใหทุนนักศึกษาไดไมเกินก่ีคน  โดยตองคํานวณ
จุดคุมทุน 
   ๕)  การทํา MOU ตองมีความเสมอภาคกันท้ังสองฝาย   
   ๖)  หาวิธีการทําความรวมมือท่ีจะใหนักศึกษาจีนมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร  โดยการใหนักศึกษาจีนจายเงินเอง     
   ๗)  เสนอใหทํา MOU เปนฉบับภาษาอังกฤษ  เนื่องจากเปนภาษาสากล 
   ๘)  หาวิธีการหารายไดอ่ืนๆ จากมหาวิทยาลัยประเทศจีน  โดยมหาวิทยาลัย
จัดทําหลักสูตร ๓ ภาษา  คือ  ภาษาจีน  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ซ่ึงมีบริษัทจากประเทศจีนท่ีไดรับ
ใบอนุญาตทําการประชาสัมพันธหานักศึกษามาให  โดยใหบริษัทนั้นทําสัญญากับมหาวิทยาลัย   
   ๙)  เสนอใหนักศึกษาจีนเรียนรวมกับนักศึกษาไทย 
   ๑๐) ควรเพ่ิมตราสัญลักษณของท้ังสองมหาวิทยาลัย 

  มติท่ีประชุม  มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตรวจสอบ
รายละเอียดของสัญญาความรวมมือใหถูกตอง  กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๔  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แนวปฏิบัติข้ันตอน
การขออนุมัติการเปด – การปรับปรุง  และการปดหลักสูตร  
  เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  ฝายวิชาการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงไดจัดทํา
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แนวปฏิบัติ  ข้ันตอนการขออนุมัติการเปด – การ
ปรับปรุง  และการปดหลักสูตร 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  กรณีการเปดหลักสูตรใหม ข้ันตอนท่ีตองดําเนินการคือ คณะตองเสนอแผน
ใหสภาเห็นชอบ  ศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตรเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ัน  แตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 



 ๘ 

 
ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ.  หลักสูตรใหมท่ีจะเปดรับตองเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกอน ๖ เดือน  
คุณสมบัติผูเขาศึกษา  กรรมการประจําหลักสูตร  และควรสํารวจแนวโนมการสนับสนุนหลักสูตรจากรัฐบาล   
  ๒)  การทําหลักสูตรใหมตองกําหนดไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ๓)  ควรเพ่ิมข้ันตอนใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรูปแบบ
ความถูกตองของหลักสูตรใน Flow Chart กอนเสนอสภาวิชาการ 
  ๔)  ควรระบุระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรใน  Flow Chart  
  ๕)  ควรรวมในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดวย 
  ๖)  การนําเสนอหลักสูตรใหตัด PowerPoint ออก เนื่องจากสามารถใชวิธีการ
ในการนําเสนอท่ีหลากหลาย 
  ๗)  ควรกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  ๖ เดือน 
  ๘)  การปดหลักสูตร  ใหตัดข้ันตอนการเสนอกรรมการวิชาการออก 
  ๙)  หลักสูตรใดท่ีเปดและไมมีนักศึกษาเปนเวลา ๒ ป ควรปดหลักสูตรนั้น 
  ๑๐) การปดหลักสูตรตองดูแลนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 
  ๑๑) การขอปดหลักสูตรไมตองผานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือลด
ข้ันตอน 

  มติท่ีประชุม มอบฝายวิชาการนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขใน 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แนวปฏิบัติ ข้ันตอนการขออนุมัติการเปด - การปรับปรุง 
และการปดหลักสูตร   

 
 ๕.๕ (ราง) รายการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)  
  เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  ฝายวิชาการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงไดจัดทํา
(ราง) รายการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ควรเพ่ิมชองทางตรวจสอบดานขวา ครบ - ไมครบ,  มี - ไมมี,  หมายเหตุ     
  ๒)  ปรับลดรายละเอียดปลีกยอย  ตัดหมวด ๑ - ๘  ตัดภาคผนวกออก  โดยให
ตรวจสอบเฉพาะประเด็นหลัก   
  ๓)  ปรับแกไขประเด็นการตรวจสอบใหเปนไปตามเกณฑ ๒๕๕๘   

  มติท่ีประชุม มอบฝายวิชาการนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขใน 
(ราง) รายการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒  
 
 ๕.๖ พิจารณาการขอเสนอช่ือผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์   ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการ           
สรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง การใหปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘                  
ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาการมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  โดยผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ดวงพร  ภูผะกา  ไดเสนอชื่อ นายสุวิทย  คุณาวุฒิ  ตําแหนงประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมชาวสวนอําเภอ
แปลงยาว  ซ่ึงมีผลงานดังนี้ 



 ๙ 

 
  ๑) การนําเทคโนโลยีมาใชเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและไมทําลายสิ่งแวดลอม 
  ๒) การประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตและการจัดการ 
  ๓) การแกไขปญหาของเกษตรกรดานพ้ืนท่ี  ดานวิชาการ  ดานเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  และสิ่งแวดลอม 
  ๔) แนวคิดในการทํางาน  เปนผูท่ีมีความมุงม่ันขยันหม่ันเพียรและชวยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนดวยกัน  และพัฒนาเผยแพรองคความรูสูการศึกษาทุกระดับ 
  ๕) คติประจําใจ “เม่ือลงมือปฏิบัติ  สูเต็มท่ีไมทอถอย” ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๖) ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  โดยคณาจารยใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
  มติ ท่ีประชุม  เห็นควรเสนอชื่อ นายสุวิทย  คุณาวุฒิ  ใหไดรับปริญญา
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ตอคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ตอไป 
 
 ๕.๗ พิจารณาหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ  ปการศึกษา ๒๕๕๙   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาค
พิเศษ ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๕๙  มีดังนี้ 
  ๑)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๒)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙  
  ๓)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๔)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๕)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ๖)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๗)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๘)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๙)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 



 ๑๐ 

 
  ๑๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาท่ีนอกเหนือจาก ๑๑ หลักสูตร  มีหรือไม 
  ๒)  การคํานวณจุดคุมทุนคิดไมครอบคลุมในทุกคาใชจาย  ฝายแผนควรเปน
หนวยงานท่ีตองคํานวณให 
  ๓)  รองอธิการบดีวิชาการควรอธิบายเจตนาท่ีจะสอนภาคพิเศษตออาจารยใน
มหาวิทยาลัยใหทราบ เชน เปนการใหโอกาสชุมชนทองถ่ินใหไดรับการศึกษา 
  ๔)  ควรปรับแผนรับนักศึกษาภาคพิเศษท่ีเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
กลุมละ ๔๐ คน  ยกเวนกลุมวิชาชีพควบคุม 
  ๕)  ควรใสจํานวนแผนรับนักศึกษาไวในประกาศฯ การรับสมัครดวย 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๘ แนวทางการพัฒนาจากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาป ๒๕๕๗ 
และผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ และยุทธศาสตรท่ี ๘   
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จดัโครงการประชุมคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือทราบ
และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาป ๒๕๕๗ 
และผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ และยุทธศาสตรท่ี ๘ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  หากขณะนี้มีหลักสูตรจํานวน ๕๒ หลักสูตร  เสนอใหไปพัฒนาหลักสูตร
เพ่ิมเติมไดสําหรับอาจารยท่ียังวางอยู 
  ๒)  สกอ. ระบุวา หลักสูตรใดก็ตามท่ีเปนสหวิทยาการ หากอาจารยทานหนึ่ง
เปนอาจารยประจําหลักสูตรหนึ่งแลว  ยังสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรสหวิทยาการไดอีก  โดยใหแตละ
คณะเสนอแนวคิดวาจะมีหลักสูตรใดบางท่ีใชหลายศาสตรมาบูรณาการรวมกัน  เชน  หลักสูตรยุทธศาสตรการ
พัฒนาชนบท  ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  สามารถเพ่ิมหลักสูตรใหมไดอีก  โดยตองหารือกับคณะ  
หากมีหลักสูตรใหมก็นํามาเสนอตอสภาวิชาการในครั้งตอไป 
  ๓)  ทบทวนตัวเลขหลักสูตรใหเปนปจจุบัน 
  ๔)  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๘  ไมบรรลุมากเนื่องจากจํานวนผูเขาอบรมไมถึง
เปาหมาย  
  มติท่ีประชุม  รับทราบและมอบผูรับผิดชอบนําประเด็นดังกลาวไปปรับปรุง
แกไขตอไป 
 



 ๑๑ 

 
 ๕.๙ พิจารณาคัดเลือกผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคน                   
เปนกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
  ตามท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะครบวาระ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
ราชนครินทร  จึงตองดําเนินการตามวรรคสองของขอ ๑๐ แหงขอบังคับวาดวยการบริหารและการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติใหการสรรหาและการแตงตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนไปตาม
ขอบังคับ  และขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ บัญญัติไววา ใหอธิการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” โดย
ตองมีผูแทนจากสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  
พันธุวัฒนา  เปนผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ๕.๑๐ พิจารณาโครงการศึกษาดูงานทางดานวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   
  ดวยมหาวิทยาลัยมีสภาวิชาการซ่ึงเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท่ีให
คําแนะนําและรวมดําเนินการในการพัฒนางานดานวิชาการ  และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย           
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดเพ่ิมพูนความรู  และ
วิสัยทัศนเก่ียวกับการจัดการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือจะไดนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับปรุงและประยุกตใช
กับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ปรับตารางการศึกษาดูงานใหถูกตอง 
  ๒)  เสนอแนะใหอธิการบดีหารือ ผอ.กองแผน ตรวจสอบงบประมาณไตรมาส ๓ 
โครงการ/กิจกรรมใดท่ีใชแลวมีเงินเหลือเทาไหร  แลวขออนุมัติการใชเงินเหลือจายจากสภามหาวิทยาลัย 
  ๓)  ศึกษาระเบียบการใชเงินสวัสดิการอ่ืน 
  ๔)  เสนอใหใชงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  มติท่ีประชุม  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการประสาน
ตรวจสอบงบประมาณจากกองแผน ท้ังงบประมาณไตรมาส ๓  และงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   หารือเรื่องการรับสมัครนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา             
รัฐประศาสนศาสตร  ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หารือเรื่องการรับสมัครนักศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘ 
  ท่ีประชุมมีความเห็นวา  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง ๒๕๕๙) ซ่ึงหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑและตองปรับใหเปนไปตามเกณฑ มคอ.๑ สภาวิชาการ              
มีมติใหงดรับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติใหไปปรับใหเปนไปตามเกณฑ  ซ่ึงขณะนี ้            
มีนักศึกษามาสมัครเรียนในภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  สามารถจัดการเรียนการสอนไดเนื่องจากใชหลักสูตรเดิม 
๒๕๕๔ และยังอยูในปการศึกษา ๒๕๕๘ ซ่ึงมีระยะเวลาของหลักสูตร ๕ ป  มิไดใชหลักสูตร ๒๕๕๙ ท่ีมาขอ
อนุมัติจากสภาวิชาการ  



 ๑๒ 

 
 ๖.๒   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก 
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 
 
 
 

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