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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

********************************************************** 
 
ผูมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี      ประธาน 
 ๒.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ  
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 

 

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

                          ๑.  ประธานท่ีประชุมแจงเรื่องมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร “กิจกรรมการทบทวนทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร” ในวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองทองเจาพัฒน ชั้น ๔ 
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
 ๒.  ประธานท่ีประชุมแจงเรื่องการแตงตั้ ง ผูชวยศาสตราจารย  ดร .พิชญสิณี              
อริยธนะกตวงศ  เปนรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓.  ประธานท่ีประชุมมอบของขวัญเพ่ือสวัสดีปใหมใหกับคณะกรรมการสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 ๔.  ประธานท่ีประชุมขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาการทุกทานเขารวมพิธ ี              
รับสนองพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม  แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                
ในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้  
   ๑)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) จํานวน  ๑๐๑ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัย
และอนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   ๒)  แจงรายงานติดตามความกาวหนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการเพ่ือการพัฒนาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือแจงผูรับผิดชอบหลักสูตรใหนําขอมูลแผนการรับนักศึกษา  
นักศึกษาคงอยู  สถานะของนักศึกษาแตละคน  ผลการประเมินประกันคุณภาพ  อาจารยประจําหลักสูตร              
มาเสนอตอสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งถัดไป  เพ่ือนํามาพิจารณาในดานวิชาการตอไป  และขณะนี้
มหาวิทยาลัยอยูระหวางข้ันตอนการสอบสวน 
   ๓) แจงรายงานการติดตามความกาวหนาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียด
หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)                
จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะครุศาสตร  เพ่ือนําเขาท่ีประชุมสภาวิชาการในคราวประชุม
ครั้ง๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 



 ๓ 

 
   ๔)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการ
จัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ รวมจํานวน ๑๑ คน ไปยังคณะ                  
ซ่ึงอธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งเรียบรอยแลว 
   ๕) แจงผลการพิจารณาขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๕๘)  ไปยังคณะวิทยาการจัดการ  และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาอนุมัติแลวเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๐  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแลวเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
   ๖) แจงผลการพิจารณากําหนดวันประชุมสภาวิชาการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตอคณะกรรมการสภาวิชาการ  ตามท่ีท่ีประชุมกําหนด 
   ๗) แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้ งอาจารย พิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน  ๑๒  คน  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม 
   ๘)  แจงผลการขออนุญาตเวียนมติการขอความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
จากสภาวิชาการ ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒)  ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน             
และนายทะเบียนเพ่ือทราบในเรื่องความจําเปนเรงดวน  หากไมเรงดวนมากควรนําเขาวาระการประชุมสภา
วิชาการในการประชุมตามปกติ   
  ท่ีประชุมรับทราบ  โดยใหติดตามขอมูลดังนี้ 
    ๑)  มอบบัณฑิตวิทยาลัยประสานผูรับผิดชอบหลักสูตร  ใหนําขอมูลมาเสนอตอ
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งถัดไปในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  ดังนี้  แผนการรับนักศึกษา  นักศึกษา
คงอยู  สถานะของนักศึกษาแตละคน  ผลการประเมินประกันคุณภาพ  อาจารยประจําหลักสูตร  โดยสรุปการ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบ  PowerPoint  เพ่ือจะนํามาพิจารณาในดานวิชาการตอไป   
    ๒)  มอบบัณฑิตวิทยาลัยทบทวนปายประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  หรือควรตัดคําวา “นักศึกษาดีเดน”  ออกจากปายประชาสัมพันธ 
 
 ๓.๒ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) ระดับ
ปริญญาตรี  จํานวน  ๑๕๔  คน  ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๑๓  คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๑๖๗  คน  ท้ังนี้ได
ตรวจสอบผลการศึกษา  และคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอย
แลว  โดยผานการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการสภาวิชาการจากการแจงเวียนมติ เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาในการประชุมวันท่ี ๒๐ 
มกราคม  ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 
 
 
 



 ๔ 

 
 

ที่ สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (คร้ังที่ ๒) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
๑ การศึกษา ๖ ๔ - ๑๐ 
๒ ศิลปศาสตร ๗ - - ๗ 
๓ วิทยาศาสตร ๓๔ ๕ - ๓๙ 
๔ บริหารธุรกิจ ๕๐ - - ๕๐ 
๕ รัฐประศาสนศาสตร ๑๑ ๔ - ๑๕ 
๖ การบัญช ี ๓๙ - - ๓๙ 
๗ วิศวกรรมศาสตร ๑ - - ๑ 
๘ สาธารณสุขศาสตร ๔ - - ๔ 
๙ นิเทศศาสตร ๒ - - ๒ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ ๑๓ - ๑๖๗ 

 
 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากการแจงเวียนมติ          
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญาในวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 ๓.๓ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
      ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)   
       ตามท่ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
จากนางพรักษา อนุสรณนรการ คุณวุฒิ ร.ม. (การระหวางประเทศและการทูต) เปลี่ยนเปน นางสาว               
ชญากาณฑ  ขันธแกว  คุณวุฒิ  ค.ม. (ภาษาอังกฤษ) เนื่องจากลาออกจากราชการ  โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ และท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี
มติใหทบทวนการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เนื่องจากไมพบขอมูลประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาของ 
นางสาวชญากาณฑ  ขันธแกว  ดังนั้น เพ่ือใหการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนไปดวยความ
เรียบรอย  และเปนไปตามเกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรดังนี้ 
       ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นางพรักษา  อนุสรณนรการ  
คุณวุฒิ ร.ม. (การระหวางประเทศและการทูต)  เปล่ียนเปน  นางนพมาศ  หงษาชาติ  คุณวุฒิ  ปร.ด. 
(การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน)  และคุณวุฒิ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  มติท่ีประชุม  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๕๙) และมอบฝายเลขานุการเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 



 ๕ 

 
 
     ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ดังนี้ 
          ๒.๑)  ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นายวิชิต  แสงสวาง  
คุณวุฒิ ศษ.ด.  (การจัดการการศึกษา)  เปล่ียนเปน  นางวิภาภรณ  บุญยงค  คุณวุฒิ  ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา)  และนางพรทิพย  คําชาย  คุณวุฒิ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)  เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 
      ๒.๒)  ขอปรับการระบุเครื่องหมายดอกจันท่ีกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวน ๓ คน จากเดิม  คือ นางกัญภร  เอ่ียมพญา  นางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง  และนายวิชิต  แสงสวาง  
เปล่ียนเปน  นางวิภาภรณ  บุญยงค  นางกัญภร  เอ่ียมพญา  และนางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง   
      ๒ .๓ ) ขอปรับการเรียงลําดับอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมคือ                 
นางกัญภร  เอ่ียมพญา  นางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง  นายวิชิต  แสงสวาง  นายสมศักดิ์  เอ่ียมคงสี  และนางสาว 
ลินดา  นาคโปย  เปล่ียนเปน  นางวิภาภรณ  บุญยงค  นางกัญภร  เอ่ียมพญา  นางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง                 
นางพรทิพย  คําชาย  นายสมศักดิ์  เอ่ียมคงสี  และนางสาวลินดา  นาคโปย 
     โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  เม่ือวันท่ี 
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐และท่ีประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี                
๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติ  มอบฝายเลขานุการประสานไปยังคณะ              
ครุศาสตรใหพิจารณาทบทวนการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยควรปรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพียง ๑ คน  
สวนอีก ๑ คนนั้นควรพิจารณาใหเปนศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆ ของคณะ  และมหาวิทยาลัยตอไป 
       คณะครุศาสตรไดพิจารณาทบทวนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จาก
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๑๓ ธันวาคม
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติ  ยืนยันการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรตามขอมูลเดิม คือ ๒ คน ซ่ึงหาก
คนใดมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็สามารถตัดออกได  
ท้ังนี้เพ่ือปองกันความเสี่ยงในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
      ๑)  ขอสังเกต จากการท่ีคณะใสชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย
ประจําหลักสูตรเกินมานั้นอาจเกิดจากการสื่อสารคาดเคลื่อนหรือความเขาใจท่ีไมตรงกันระหวาง             
สภาวิชาการกับคณะ  ดังนั้นคณะจึงยนืยันเสนอรายชื่อมาตามเดิม 
      ๒)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาอาจเกรงวาหากไมใสชื่ออาจารยผูสอน           
จะสอนไมได  และจะมีปญหาในเรื่องตารางสอน  ซ่ึงโดยท่ัวไปหลักสูตรจะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๓ คน  สวนอาจารยท่ีมีศักยภาพท่ีเหลือจะไดไปดําเนินการจัดทํามาตรฐานหลักสูตรอ่ืน  ท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย 
 



 ๖ 

 
 
      ๓ )  มหาวิทยาลั ยควร กําหนดนโยบายการบริหารหลั กสูตร ใน เรื่ อ ง
กรรมการบริหารหลักสูตร เชน กําหนดขอบขายการเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาใหครอบคลุม  
เปนตน 
      ๔)  การเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในอนาคตอาจจะตองรับผิดชอบตาม
ขอกฎหมายดวย  เชน  หากหลักสูตรไมไดรับการรับรองและมีการรองเรียน  ซ่ึงหากวาไปตามขอกฎหมายแลว
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองรวมรับผิดชอบดวย 
      มติ ท่ีประชุม  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                
อาจารยประจําหลักสูตร  และการขอปรับการเรียงลําดับอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๕๙)  ควรตัดอาจารยประจําหลักสูตร                
ใหเหลือจํานวน  ๕  คน  เพ่ืออาจารยท่ีมีศักยภาพท่ีเหลือจะไดไปดําเนินการจัดทํามาตรฐานหลักสูตรอ่ืน           
ของมหาวิทยาลัยตอไป  ท้ังนี้ควรคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑  พิจารณาการเสนอขออนุ มัติแต งตั้ งอาจารย พิ เศษ คณะครุศาสตร                      
ปการศึกษา ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) 
  คณะครุศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี                   
๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน  ๖  คน  ดังนี้   

๑. ผศ.ดร.ศันสนีย  จันทรสถิตยพร  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
๒. อาจารยชิษณุพงษ  เสนียวงศ ณ อยุธยา สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
๓. อาจารยชยุต  วิจิตรวงศ  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
๔. อาจารย ดร.ศิราพร  งามแสง สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
๕. อาจารยพรพงศ  ศิริสุขเจริญพร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

  ๖.  อาจารยชญาณนันท  นวพรอนันต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
 

  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

(เพ่ิมเติม)  คณะครุศาสตร  จํานวน  ๖  คน   
  ๒) มอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะครุศาสตร  เพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
 
 ๔.๒ พิจารณาการขออนุญาตจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ทดแทน)
ตําแหนงอาจารยประจําสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๑ อัตรา 
   ตามท่ี นางสาววันดี  หวังคะพันธ  ไดขอลาออกจากราชการ  เม่ือวันท่ี  ๑๒ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชามีความจําเปนตองรับอาจารยมาทดแทนเนื่องจาก  นางสาววันดี  หวังคะพันธ  
เปนอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  และในภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๐   
 



 ๗ 

 
มีภาระงานสอน  จํ านวน  ๑๖ .๘ คาบ และคาบสอนของอาจารยประจํ าสาขาวิ ชาชี ววิ ทยา                       
ท้ังสาขาวิชาฯในภาคเรียนนี้มีจํานวนเฉลี่ย ๑๕.๓ คาบ ดังนั้น สาขาฯ จึงขออนุญาตจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการทดแทน     
   อนึ่ง  ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐                 
เม่ือวันเสารท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติใหมหาวิทยาลัยงดรับบุคลากรท้ังสองสายงาน ท้ังนี้หากจําเปนตอง
จางสายวิชาการเพ่ือใหครบตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถจาง              
ในตําแหนงผูมีความรูความสามารถพิเศษไปพลางกอนได 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตคือ  สภาวิชาการไมมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณากรอบ
อัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัย 
   มติท่ีประชุม มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการรวบรวมขอมูลเรื่องการขออนุญาต
จางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ การปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาและการสอนภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   ตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  และการสอนภาษาไทย  ไดเสนอขอปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข (มีนักศึกษาตกคางจํานวน ๓๕ คน)  
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น  ท้ังนี้ทางสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดประสาน
กับทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวพบวา  หลักสูตรดังกลาวใชรหัสหลักสูตรเดียวกับหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร  จึงไมตองปดหลักสูตร  ทาง
มหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะดําเนินการขอยกเลิกการปดหลักสูตรดังกลาว  แจงตอคณะกรรมการประจําคณะ
และเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือทราบตอไป 
  จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันพุธท่ี 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติ มอบใหคณะครุศาสตร  ทําหนังสือสอบถามไปยัง สกอ. เพ่ือหารือและ
สอบถามขอเท็จจริงวาเหตุใดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการ
สอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จึงใชรหัสหลักสูตรเดียวกัน  เนื่องจาก
เปนคนละศาสตรกัน  และกรรมการบริหารหลักสูตรคนละชุด 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  หลักสูตรนี้ เดิมเปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕) ซ่ึงขออนุมัติการปดหลักสูตร
จากสภามหาวิทยาลัยไปแลว  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอน
คอมพิวเตอร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ซ่ึงใชรหัสเดียวกัน  หากปดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาและการสอนภาษาไทย  ก็จะตองปดสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอรดวย
หรือไม 
 



 ๘ 

 
 
  ๒)  ท้ังสองหลักสูตรเปนเอกคู  ซ่ึงหากเปนหลักสูตรปรับปรุงจะตองไมปด
หลักสูตรเกา  และขณะนี้หลักสูตรสงไปท่ี สกอ. แลวอยูระหวางการรอรับทราบ  และรอตรวจสอบอาจารย
ประจําหลักสูตรวาเปนชุดเดียวกันหรือไม 
  ๓)  อาจจะดําเนินการแจงปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  ไปยัง สกอ. และโอนยาย
อาจารยและนักศึกษาท้ังหมด  ไปอยูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอน
คอมพิวเตอร  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)  เพ่ือไมใหเกิดปญหา 
  ๔)   เสนอแนะใหรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  หารืออยางเรงดวนกับ สกอ. 
ทางโทรศัพทในประเด็นดังกลาว 
  ๕)  ในการพิจารณาการเสนอขอปดหลักสูตรครั้งตอไป  สภาวิชาการตอง
ตรวจสอบขอมูลใหละเอียดวาหากปดแลวจะมีผลกระทบอะไรตอหลักสูตรอ่ืน  หรือสวนอ่ืนๆ หรือไม 
  ๖)  ในการตรวจสอบหลักสูตร  ครุสภาจะตรวจสอบและรับรองหลักสูตรในสวน
ของวิชาชีพครู  ซ่ึงตองผานตามเกณฑมาตรฐาน  สวน สกอ. จะตรวจสอบองครวมท้ังหมดของหลักสูตรและ
รับรองหลักสูตร 
  ๗)  ยังตองคงหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ไว เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา 
   ท่ีประชุมรับทราบ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทบทวนการปดหลักสูตร            
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕)  เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  และมอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยโทรศัพทสอบถาม
ขอมูลไปยัง สกอ. ในประเด็นดังกลาว 
 
 ๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  เม่ือวันท่ี               
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาตรีใหศึกษาตอหรือสนับสนุนใหทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาดนตรีสากล  เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิหรือ
พิจารณาใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  เพ่ือคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนตอไป 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๓ แจงเรื่องแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย  และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐  วันเสารท่ี ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  
และแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ดังนี้ 
 



 ๙ 

 
 
   ๑)  มติท่ีประชุม  อนุมัติให  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร  ภูผะกา  ดํารง
ตําแหนง  รองศาสตราจารย  สาขาวิชาเคมี  ตั้งแตวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   ๒) มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารยสุพรัตรา  แดงเจริญ  ดํารงตําแหนง                       
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  
   ๓) มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารยมธุริน  พงศกรพาณิช  ดํารงตําแหนง                         
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชานิติศาสตร  ตั้งแตวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   ๔ ) มติ ท่ีประชุม อนุ มัติ ให   อาจารยชลธิชา  นิสัยสัตย  ดํารงตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาภาษาไทย  ตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี  
๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๖.๒   พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)   
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  ขออนุมัติ
เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นายศิริวัฒน  จิระเดชประไพ  คุณวุฒิ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)  
เปล่ียนเปน  นางอภิรดี  เมืองเดช  คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)  เนื่องจาก  ลาออกจากกรรมการ
หลักสูตร  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี                  
๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ท่ีประชุมบัณฑิตวิทยาลัยมีมติ  อนุมัติในหลักการโดยให
ดําเนินการดังนี้  ๑) มอบบัณฑิตวิทยาลัยนําคุณวุฒิ  และผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย ดร.อภิรดี               
เมืองเดช  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยดวน  ๒) มอบมหาวิทยาลัยปรับแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยหลักเกณฑการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ๓) ปรับแกไขสัญญาจางเปน
กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  และนําผลการดําเนินการรายงาน
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา  ควรมีจํานวน ๓ คน  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป ๒๕๕๘  เพ่ือคณะจะไดนํา
ศักยภาพของอาจารยท่ีเหลือไปพัฒนาหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยตอไป 
   ๒)  กระบวนการปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
หลักเกณฑการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
วาดวยหลักเกณฑการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เขาสภามหาวิทยาลัยแลว
หรือไม  หากปรับแกไขควรมองใหครอบคลุมทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป ๒๕๕๘ ดวย  ซ่ึงหาก
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีสัญญาจางไมนอยกวา ๙ เดือน  จะจางแบบอาจารยพิเศษไมได 
   ๓)  ควรดําเนินการ ๒ ประเด็นไปพรอมกันคือ  ปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยหลักเกณฑการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๖  และตองปรับปรุงหลักสูตรใหเรียบรอย 
   ๔)  ควรแนบคะแนนสอบภาษาอังกฤษของ รองศาสตราจารย ดร.อภิรดี            
เมืองเดช  มาดวย  เพ่ือแสดงถึงการมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน  และเปนหลักฐานสําหรับการ
ตรวจประกันคุณภาพ 
   ๕)  ผลงานวิจัยทางดานสังคมของ รองศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช             
ตรงตามเกณฑท่ีกําหนด 
   ๖)  ฝายเลขานุการควรมีการสรุปผลตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของ
อาจารยตามเกณฑมาตรฐาน  เพ่ือสะดวกตอการพิจารณา 
   ๗)  บัณฑิตวิทยาลัยควรเสนอเรื่องใหพิจารณาเฉพาะมติท่ีประชุมขอ ๑ ขอจาง
อาจารยเนื่องจากมีผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย  สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได  สวนขอ ๒ และขอ 
๓ เปนกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยตองดําเนินการพิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร            
วาดวยหลักเกณฑการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ๘)  ในวันท่ีดําเนินกิจกรรมทบทวนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนั้น  ตอง
พิจารณาวาสาขาใดท่ีมีแนวโนมวาจํานวนนักศึกษานอยซ่ึงจะอยูไดในระยะสั้น  และสาขาใดท่ีมีแนวโนม            
ท่ีอยูไดในระยะยาว คือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา  ซ่ึงจะเริ่มเห็นทิศทางของบางหลักสูตร           
ท่ีจะตองจางอาจารย  โดยจะตองมาวางแผนวาหลักสูตรนั้นจะตองกําหนดระยะการจางอาจารยไวลวงหนา   
   ๙)  หากจางอาจารยท่ีมีศักยภาพท่ีเกษียณอายุราชการแลว  แตไมมีความม่ันคง
คือสัญญาปตอป  อาจารยก็จะไมกลาเปนท่ีปรึกษางานวิจัยใหนักศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  และหาก
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรก็ไมสามารถรูไดวามหาวิทยาลัยจะจางตอหรือไม ซ่ึงหากอาจารยทานนั้นดูแล
นักศึกษาอยูและมหาวิทยาลัยไมตอสัญญา  อาจารยทานนั้นจะไมมีสิทธิ์ เขามาดูแลนักศึกษาได อีก                
หากเปนไปไดควรทําเปนการสอนรวมกับอาจารยประจํา 
   ๑๐) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา          
หากจํานวนนักศึกษาลดลงเรื่อยๆ  และหลักสูตรจะครบรอบปรับปรุงในปนี้  ซ่ึงหากมีขอมูลจากหลักสูตรท่ีสภา
วิชาการไดขอไว  จะไดนํามาพิจารณาในการตัดสินใจตอไป 
 



 ๑๑ 

 
 

  มติท่ีประชุม 
  ๑) อนุมัติการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร
จาก  นายศิริวัฒน  จิระเดชประไพ  คุณวุฒิ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) เปลี่ยนเปน นางอภิรดี  เมืองเดช  
คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ขอ ๑ และขอ ๓ คือ
จางมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรโดยพิจารณาคุณสมบัติแลววาเขาเกณฑ  โดยขอดูงานวิจัยเพ่ิมเติม  และผล
การสอบภาษาอังกฤษ  สวนมติขอ ๒ เรื่องการปรับแกไขขอบังคับฯ เปนกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยตอง
ดําเนินการตอไป 
  ๒) มอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณา
ตอไป 
  ๓) ในคราวประชุมครั้งตอไปมอบฝายเลขานุการสรุปผลตรวจสอบคุณวุฒิและ
คุณสมบัติของอาจารยตามเกณฑมาตรฐาน  เพ่ือสะดวกตอการพิจารณา 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                          ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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