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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 

วันพุธท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุม ๑ ช้ัน ๖ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี       ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ  กรรมการ  
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ      กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ             ติดภารกิจ  
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   ไปราชการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ   ไปราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา    ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ                      
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ประธานท่ีประชุม แจงวา ขณะนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ใหปรับกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัยใหเปนรูปแบบหลักสูตรแนวใหม
ภายในระยะเวลาอันสั้น  โดยจะทําหลักสูตรแบบ Non-Degree ซ่ึงขณะนี้แตละคณะในมหาวิทยาลัยไดรับ
โจทยใหไปดําเนินการโดยมีการลงพ้ืนท่ีสถานประกอบการเปาหมาย และหาความตองการท่ีสถานประกอบการ
ตองการ การจับคูระหวางหลักสูตรกับสถานประกอบการ ซ่ึงตองหารายวิชาแนวใหมท่ีเปนหลักสูตรความ
รวมมือหรือเปนหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินการทุกอยางตองเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๑๐/๒๕๖๒ วันพุธท่ี  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๒                  
ณ หองเจาเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครนิทร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒            
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ๑)  แจงผลการพิจารณารายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี  
๒/๒๕๖๒ และภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๒ ไปยังคณะครุศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการเพ่ือดําเนินการทําคําสั่ง
แตงตั้ง  ซ่ึงขณะนี้อธิการบดีไดลงนามคําสั่งเรียบรอยแลว 
 ๒) แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒ ) หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ไปยังคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เพ่ือประสานผูพัฒนาหลักสูตรปรับแกไขตามมติ และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ๓) แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒ ) หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ือประสานผูพัฒนาหลักสูตรปรับแกไขตามมติ และเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 ๔) แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒ ) หลักสูตร              
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ไปยังคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพ่ือประสานผูพัฒนาหลักสูตรดําเนินการตามมติ และมอบฝายเลขานุการทําหนังสือสอบถาม
ความกาวหนาในการดําเนินการ 
 ๕) แจงผลการพิจารณาขอมูลและรายละเอียดท่ีจําเปนในการออกแบบหลักสูตร
อบรมระยะสั้น (Non Degree) จํานวน ๔ หลักสูตร ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเม่ือวันเสารท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๖) แจงผลการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวย
การจัดการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning) พ.ศ. ..........  ไปยังคณะกรรมการพิจารณา
ขอบังคับฯ และสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันเสารท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๗) แจงผลการพิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ไปยังคณะครุศาสตรเพ่ือทราบ  
และแจงมติไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเม่ือวันเสารท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 



 ๓ 

 
 ๘) แจงผลการพิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ไปยังคณะ                
ครุศาสตรเพ่ือทราบ  และแจงมติไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตอไป  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเม่ือวันเสารท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๙) แจงผลการพิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือทราบ และแจงมติไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป                
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเม่ือวันเสารท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๑๐) แจงผลการพิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือทราบ และแจงมติไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ              
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเม่ือวันเสารท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๑๑) แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษสาขาวิชา
วัดผลและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตรประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) ไปยังคณะครุศาสตร
เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งและเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม ซ่ึงขณะนี้ลงนามเรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ ขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒                  
ท่ีประชุมไดพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ในหลักการ และมอบผูพัฒนาหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการใหถูกตองครบถวน  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตรวจสอบการปรับแกไขอีกครั้ง  โดยเฉพาะตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยธีรยุทธ จันทรเขียว และมอบฝาย
เลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป   
   ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒  วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบผูรับผิดชอบหลักสูตรลําดับ
ท่ี ๕ อาจารยธีรยุทธ  จันทรเขียว  ซ่ึงตรวจสอบแลวพบวาไมเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจาก อาจารยธีรยุทธ  จันทรเขียว คุณวุฒิ คอ.ม. (คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) เปล่ียนเปน  ผูชวยศาสตราจารยชัชฎาภรณ  ตันตะราวงศา  คุณวุฒิ คอ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา) โดยผานความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรดังกลาวจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี                 
๖/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 



 ๔ 

 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓) และมอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (เพ่ิมเติม) 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ (เพ่ิมเติม) 
เนื่องจากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ไดมีการวางแผนในการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาใหเปนไปตาม
แผนของหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้สาขาวิชาฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ
แลว จึงขอเสนอชื่อ อาจารยมณเฑียร มุสิกทอง อดีตอาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาสังคม เปนอาจารย
พิเศษของสาขาวิชา โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบรายชื่ออาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(เพ่ิมเติม) จํานวน ๑ คน คือ อาจารยมณเฑียร  มุสิกทอง เพ่ือข้ึนบัญชีรายชื่อเปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
 
 ๔.๒ พิจารณาการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจํา
หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙)  จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารย ดร.สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี คุณวุฒิ กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 
เนื่องจากเกษียณอายุราชการเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เปล่ียนเปน อาจารย ดร.อํานาจ  บุญประเสริฐ  
คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร                    
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบฝาย
เลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๓ พิจารณาการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 
วันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ท่ีประชุมพิจารณาการเสนอขอความเห็นชอบปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
 
 



 ๕ 

 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) เนื่องจากนักศึกษาท่ีตกคาง                     
ในปการศึกษา ๒๕๖๑ สําเร็จการศึกษาแลว  และไม มีนักศึกษาตกคาง ซ่ึง ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ                        
การปดหลักสูตรแบบสมบูรณของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) ซ่ึงไดผานความเห็นชอบการปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข ในคราวประชุม                  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ควรดูแลอาจารยประจําหลักสูตรเดิม  โดยการพัฒนาหลักสูตรข้ึนมาใหม 
   ๒)  หากปดหลักสูตรแลวตองหาภาระงานเพ่ิมใหกับอาจารยประจําหลักสูตรเดิม  
เนื่องจากจะมีผลตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) แบบสมบูรณ และมอบฝายเลขานุการ
สภาวิชาการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๔ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓)  
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามกระบวนการและข้ันตอนของ
การพัฒนาหลักสูตรใหมแลวนั้น  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาได
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑) คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายท่ี ๒ อาจารย ดร.ศรินยา      
ประทีปชนะชัย  โดยใหสอบถามไปยัง สกอ. และแนบงานวิจัยท่ีไมไดเปนสวนหนึ่งของการทําดุษฎีนิพนธ
ประกอบดวย 
   ๒)  เนื่องจาก อาจารย ดร .ศรินยา ประทีปชนะชัย มีชื่ออยู ในหลักสูตร            
ปริญญาโท ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปแลว  ดังนั้นสาขาวิชาจึงตองทําหนังสือยกเลิก            
สมอ.๐๘ เดิม  จากสภามหาวิทยาลัยกอน จึงสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ . ๒๕๖๓ ) ได โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
   ๓)  หนา ๘ วัตถุประสงคขอ ๔ ควรเขียนใหครอบคลุมปรัชญาวาไมใชเฉพาะ
ลูกจางระดับสากลเทานั้น  แตยังมีบางสวนท่ีสามารถเปนนายของตัวเองได  ซ่ึงผูกพันกับรายวิชาและตองมี
รายวิชาท่ีรองรับกับวัตถุประสงคดวย   
   ๔)  ตองทําการวิเคราะหสมรรถนะโดยใหทบทวนวัตถุประสงคขอ ๔ บัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาชั้นปท่ี ๔ เปนอยางไร มีการบูรณาการ การผนึกผสานระหวางความรูท่ีเปนพ้ืนฐาน นําความรู
ไปฝกใหเชี่ยวชาญเปนทักษะเติมเต็มดวยคุณลักษณะท่ีดีไปใชแกไขปญหาสถานการณเฉพาะดานไดและควร 
 
 



 ๖ 

 
กําหนดสมรรถนะรายชั้นป เพ่ือเปนหลักประกันความไมลมเหลวกอนถึงชั้นปท่ี ๔ และเพ่ือตรวจสอบนักศึกษา
กอนสอบใบประกอบวิชาชีพดวย โดยตองประกาศสมรรถนะรายชั้นป ซ่ึงตองระบุวาแตละชั้นปเปนอยางไร  
นักศึกษาจะทําอะไรไดบาง 
   ๕)  ภายใน ๕ ป หลักสูตรตองปรับรายวิชาเก่ียวกับการผลิตเพ่ือใหทันสมัย  
หรือควรเขาไปศึกษากับสถานประกอบการท่ีมีการผลิตอัตโนมัติท่ีใชจริง 
   ๖)  อาจารยประจําหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยมีจํานวน ๓ ทาน  อาจารยจาก
สถานประกอบการจํานวน ๒ ทาน เปนหลักสูตร ๓+๒ โดยตองมี MOU กับสถานประกอบการท่ีอาจารย
ปฏิบัติงานอยูแนบทาย โดยตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยใหครบถวนกรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืน             
ท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษาหากจําเปน บุคลากรท่ีมาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและ
ผลงานทางวิชาการ  แตตองมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานในหนวยงาน
แหงนั้นมาแลวไมนอยกวา ๖ ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๗)  กรณีไมใชอาจารยประจําหลักสูตรจากสถานประกอบการ  สามารถใช
อาจารยภายในจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกันและไมไดเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบในหลักสูตรใด 
   ๘)  มอบผูพัฒนาหลักสูตรดําเนินการในเรื่องการลงนาม MOU เม่ือลงนามแลว
จะตองดําเนินการใหอาจารยท้ัง ๒ ทานจากสถานประกอบการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยศึกษา
ตัวอยางจากคณะวิทยาการจัดการ  สวนหนังสือลงนาม MOU ใหศึกษาตัวอยางไดท่ีกองเลขานุการอธิการบดี                
หากดําเนินการเรียบรอยแลวใหเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และสภาวิชาการตอไป 
   มติท่ีประชุม มอบผูพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) ปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะและดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
   ๑. ดําเนินการทําหนังสือยกเลิก สมอ.๐๘ เดิม จากสภามหาวิทยาลัยท่ีเสนอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรกอน แลวจึงจะสามารถนํารายชื่อ อาจารย ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย             
มาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ      
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) ได 
   ๒. เรงดําเนินการในเรื่องการลงนาม MOU ระหวางมหาวิทยาลัย กับ บริษัท  
ท้ัง ๒ บริษัท ท่ีอาจารยจากสถานประกอบการปฏิบัติงานอยูโดยเร็วท่ีสุด 
   ๓. ดําเนินการจัดทําขอมูลอาจารยจากสถานประกอบการท้ัง ๒ ทาน ใหเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยศึกษาตัวอยางจากคณะวิทยาการจัดการ 
   โดยท้ัง ๓ เรื่องนี้ ตองนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และเสนอตอ
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งตอไป  และมอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตาม
เรื่องการยกเลิก สมอ.๐๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา               
การจัดการอุตสาหกรรม ท่ีผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปแลว โดยประสานเรื่องการทําหนังสือ
ยกเลิกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 



 ๗ 

 
 ๔.๕ พิจารณาการเสนอขออนุมัติหลักสูตรระยะส้ัน Non-degree จํานวน                
๑ หลักสูตร 
    มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติขอมูลหลักสูตรระยะสั้น Non-degree จํานวน              
๑ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนักสรางสรรคเนื้อหาออนไลน (CONTENT CREATOR) : สรางอาชีพจากรูปภาพ
ดวยโทรศัพทมือถือ ตามโครงการความรวมมือทางดานงานบริการวิชาการและงานวิจัย ตามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือดานงานบริการวิชาการและงานวิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) การเรียนรูสวนบุคคล หรือการทํางานเปนกลุมยอมมีขอจํากัด ซ่ึงผูพัฒนา
หลักสูตรควรจัดทําระบบลิงคใหเชื่อมโยงถึงกันได 

๒) ในอนาคตควรมีการเทียบโอนหนวยกิตได 
๓) ควรระบุใหชัดเจนวาเม่ือเรียนแลวสามารถประกอบอาชีพอะไรไดบาง 
๔) มอบผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบระเบียบ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning)                
วาสามารถยืดหยุนไดหรือไม 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น Non-degree จํานวน ๑ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรนักสรางสรรคเนื้อหาออนไลน (CONTENT CREATOR) : สรางอาชีพจากรูปภาพดวยโทรศัพทมือถือ
โดยมอบผูพัฒนาหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบ
ฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตอไป 
 
 ๔.๖ พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ........... 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...... โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่ีประชุม                
มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...... โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และเสนอตอสภาวิชาการ                 
เพ่ือพิจารณาตอไป 
   มติ ท่ีประ ชุม เนื่ อ งจากกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิ จั ย             
และนวัตกรรมอยูระหวางดําเนินการปรับแกไข (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ........ และจะนําเขาท่ีประชุมระดับกระทรวงฯ อีกครั้ง แลวจึงจะประกาศใช
ภายใน ๓๐ วัน  ดังนั้นขอใหบัณฑิตวิทยาลัยรอประกาศฯ ฉบับดังกลาวประกาศใชเรียบรอยกอน แลวจึงปรับ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .....
ตามประกาศฯ ฉบับนั้นตอไป 
 
 
 
 



 ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ดังนี้ 
   ๑. รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
   ๒. รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและการสอนภาษาไทย (๕ ป) (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยเห็นชอบ 
เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันจันทรท่ี 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 
 
 
 

        (อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ)        
                                        ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                             
              ผูจดบันทึกการประชุม                           
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