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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

วันจันทรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

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

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ  
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
 

 

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

                          -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยมีการปรับแกไขดังนี้   
      ๑)  หนา ๕  ขอสังเกตและขอเสนอแนะขอ ๒) ประโยคเดิมคือ “....หากไมใสชื่อ
อาจารยผูสอนจะสอนไมได...”  แกไขเปน  “...หากไมใสชื่ออาจารยผูสอนเปนอาจารยประจําหลักสูตรจะสอน
ไมได...”  และประโยคเดิมคือ “...สวนอาจารยท่ีมีศักยภาพท่ีเหลือจะไดไปดําเนินการจัดทํามาตรฐานหลักสูตร
อ่ืน....”  แกไขเปน “...สวนอาจารยท่ีมีศักยภาพท่ีเหลือจะไดไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย
ประจําหลักสูตรอ่ืน...”  
      ๒)  หนา ๖  มติท่ีประชุมวาระท่ี ๓.๓  ประโยคเดิมคือ “เพ่ืออาจารยท่ีมีศักยภาพ          
ท่ีเหลือจะไดไปดําเนินการจัดทํามาตรฐานหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยตอไป” แกไขเปน “เพ่ืออาจารยท่ีมี
ศักยภาพท่ีเหลือจะไดไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัย
ตอไป” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
   ๑)  แจงเรื่องรายงานติดตามความกาวหนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยประสานประธานหลักสูตร  ซ่ึงคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยดําเนินการติดตามขอมูลและใหมานําเสนอในการประชุมวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
   ๒)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๑๖๗ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัย
และอนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
   ๓) แจงมติการพิจารณาขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ซ่ึงผานการพิจารณาแลวเม่ือวันท่ี ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๑ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑  และแจงมติพิจารณาการขอ
อนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร  และนําเขาสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง             
ในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
   ๔)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) รวมจํานวน ๖ คน ไปยังคณะครุศาสตร  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณา             
ลงนามในคําสั่ง  ซ่ึงอธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งเรียบรอยแลว 
 



 ๓ 

 
   ๕)  แจงเรื่องพิจารณาการขออนุญาตจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(ทดแทน) ตําแหนงอาจารยประจําสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  อัตรา   
ไปยังท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   
   ๖) แจงทบทวนการปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  และการสอนภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  ซ่ึงขณะนี้ไดสอบถาม
ขอมูลไปยัง สกอ. เรียบรอยแลว  จึงแจงมติไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณา  และเสนอ             
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

    ๗) แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรซ่ึงไดพิจารณาแลวเม่ือ
วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึงคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมีขอสังเกตการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตร  จึงไมไดนําเขาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๓.๒ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                    
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓) ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน  ๑๒๐  คน  ระดับปริญญาโท  จํานวน ๓ คน รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๑๒๓  คน  โดยผานการ
อนุมัติของคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะ  คณะกรรมการสภาวิชาการจากการแจงเวียนมติเม่ือ                 
วันพฤหัสบดีท่ี ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันเสารท่ี  
๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๓) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
๑ ครุศาสตร ๖ - - ๖ 
๒ ศิลปศาสตร ๓ - - ๓ 
๓ วิทยาศาสตร ๓๔ - - ๓๔ 
๔ การบริหารธุรกิจ ๑๒ - - ๑๒ 
๕ รัฐประศาสนศาสตร ๒๕ ๓ - ๒๘ 
๖ วิศวกรรมศาสตร ๓๓ - - ๓๓ 
๗ เทคโนโลย ี ๖ - - ๖ 
๘ สาธารณสุขศาสตร ๑ - - ๑ 
 รวมท้ังสิ้น ๑๒๐ ๓ - ๑๒๓ 

 
 

  มติท่ีประชุม  รับทราบการเห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากการ            
แจงเวียนมติเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญา
เม่ือวันเสารท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 



 ๔ 

 
 ๓.๓ ทบทวนการปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   ตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาและการสอนภาษาไทย  ไดเสนอขอปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข (มีนักศึกษาตกคางจํานวน ๓๕ คน)  
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น  ท้ังนี้ทางสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดประสาน
กับทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวพบวา  หลักสูตรดังกลาวใชรหัสหลักสูตรเดียวกับหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร  จึงไมตองปดหลักสูตร                 
ทางมหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะดําเนินการขอยกเลิกการปดหลักสูตรดังกลาว  แจงตอคณะกรรมการประจํา
คณะและเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือทราบตอไป  ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติ มอบใหคณะครุศาสตร  ทําหนังสือ
สอบถามไปยัง สกอ. เพ่ือหารือและสอบถามขอเท็จจริงวาเหตุใดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  และหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
จึงใชรหัสหลักสูตรเดียวกัน  เนื่องจากเปนคนละศาสตรกัน  และกรรมการบริหารหลักสูตรคนละชุด 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑  มกราคม 
๒๕๖๑  เรื่อง การปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอน
ภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ท่ีประชุมรับทราบและใหเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทบทวนการปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา  และมอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยโทรศัพทสอบถามขอมูลไปยัง สกอ. ในประเด็นดังกลาว  
ซ่ึงจากการสอบถามไปยัง สกอ. ไดคําตอบวาหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงยังคงใชรหัสเดิมไดซ่ึงไมจําเปนตอง
ปดหลักสูตร 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และใหเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวนการปดหลักสูตรตอไป 
 
 ๓.๔ การเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  

   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑  มกราคม 
๒๕๖๑  ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  มติท่ีประชุม  ๑) อนุมัติการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร 
(สมอ.๐๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นายศิริวัฒน  จิระเดชประไพ  คุณวุฒิ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) 
เปลี่ยนเปน นางอภิรดี  เมืองเดช  คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย ขอ ๑ และขอ ๓ คือจางมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรโดยพิจารณาคุณสมบัติแลว                     
วาเขาเกณฑ  โดยขอดูงานวิจัยเพ่ิมเติม  และผลการสอบภาษาอังกฤษ  สวนมติขอ ๒ เรื่องการปรับแกไข
ขอบังคับฯ เปนกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยตองดําเนินการตอไป  ๒) มอบฝายเลขานุการเสนอตอ 
 



 ๕ 

 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป  ๓) ในคราวประชุมครั้งตอไปมอบฝายเลขานุการสรุปผล
ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารยตามเกณฑมาตรฐานเพ่ือสะดวกตอการพิจารณา  

    จากการท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรไดดําเนินการเวียน
พิจารณาขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะกรรมการมีขอสังเกตการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

    ๑)  รศ .ดร . อภิรดี  เมืองเดช  คุณวุฒิ  ปร .ด . (การบริหารการพัฒนา)                    
มีตําแหนงรองศาสตราจารยสาขาเคมี  ไมไดมีผลงานและความเชี่ยวชาญทางดานสังคมศาสตร  การสอน
ปริญญาเอกซ่ึงเปนปริญญาข้ันสูงสุด  ผูสอนตองจบตรงและมีผลงานหรือความเชี่ยวชาญตรง 

    ๒)  การประจําหลักสูตรเปนหนาท่ีของอาจารยทุกคน  ถาไมประสงคหรือ              
ไมสามารถประจําหลักสูตรไดและทําใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรไมได  คงเปนเรื่องท่ีทําไมได  ท้ังนี้ไดเคย
พูดคุยประเด็นนี้ในสภามหาวิทยาลัยแลว 

    ๓)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอาจารยประจําเปนผูมีศักยภาพประจําหลักสูตร
ได  และใหแตงตั้งจากอาจารยประจําเสียกอน  หากจางผู มีความรูความสามารถพิเศษจักกระทบตอ
งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
         ดังนั้น  จึงขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๕ การเสนอขอมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา  
      จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๑ ท่ีประชุมแจงการรายงานติดตามความกาวหนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือ
การพัฒนาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือแจงผูรับผิดชอบหลักสูตรใหนําขอมูลแผนการรับนักศึกษา  นักศึกษา           
คงอยู  สถานะของนักศึกษาแตละคน  ผลการประเมินประกันคุณภาพ  อาจารยประจําหลักสูตรมาเสนอตอ
สภาวิชาการ  เพ่ือนําขอมูลมาพิจารณาในดานวิชาการตอไป 
      ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
      ๑)  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ควรทําบันทึกขอความอยางเปนทางการวาไดสํารวจขอมูลจริง  และขอมูลท่ีนําเสนอควรเปนขอมูลปจจุบัน
ท่ีสุด  เพ่ือนํามาพิจารณาแกปญหาตางๆ  ซ่ึงสภาวิชาการจะพิจารณาในเชิงวิชาการ 
      ๒)  วิทยานิพนธไมจําเปนตองมี ๕ บท ซ่ึงวิทยานิพนธมี ๖ องคประกอบ  คือ  
บทนํา  วรรณกรรม  ระเบียบวิธีวิจัย  การวิเคราะหขอมูล  ผลการวิจัย  สรุปผลการวิจัย 
      ๓)  ประธานหลักสูตรควรมีกลยุทธในการติดตามนักศึกษา และควรมีขอมูล 
เชิงลึกวานักศึกษาลาออกดวยสาเหตุใด 
      ๔)  ควรตั้งคณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการเฉพาะกิจจาก          
สภาวิชาการเพ่ือดูแลการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยท้ังระบบ  กํากับดูแล
ทางดานวิชาการ  เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ  โดยทําหนาท่ีใหเรียบรอยภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 



 ๖ 

 
      ๕)  การประกาศรับนักศึกษาตองมีกระบวนการโดยผานแตละข้ันตอน              
ซ่ึงโดยท่ัวไปคณะ/บัณฑิตวิทยาลัยทําประกาศรับสมัครนักศึกษาซ่ึงตองบรรจุอยูในแผนมหาวิทยาลัย  และ
อนุมัติโดยสภาวิชาการ  อธิการบดีลงนามในประกาศปตอป  และแตละปจะมีการตรวจสอบวาขอมูลยังคงเดิม
หรือไมเพราะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผน  โดยมีเง่ือนไขวามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการยับยั้งท่ีจะไมเปดรับ
นักศึกษาก็ไดถาคุณภาพหรือความสมบูรณของหลักสูตรนั้นไมครบถวน เชน อาจารยประจําหลักสูตร               
ขาดหายไปดวยเง่ือนไขตางๆ  หลักสูตรไมไดการรับรองจาก สกอ.  หรืออยูระหวางดําเนินการใหนักศึกษาท่ียัง
ตกคางสําเร็จการศึกษา  หากจัดการในประเด็นดังกลาวแลวหลักสูตรนั้นก็สามารถรับนักศึกษาได 
      ๖)  ตรวจสอบขอบังคับบัณฑิตวิทยาลัย วาอํานาจในการรับนักศึกษาหรือยับยั้ง
การหยุดรับนักศึกษาไมใชอํานาจของสภาวิชาการ  แตเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงสภาวิชาการมีสิทธิ
เสนอแนะตออธิการบดีได  โดยอธิการบดีจะนําไปเสนอในท่ีประชุมผูบริหารแลวจึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
      ๗)  ใหตรวจสอบวาหลักสูตรปริญญาเอก  ไดแก  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ในเรื่องคุณภาพของหลักสูตร  จํานวนนักศึกษาท่ีตกคาง  จํานวน
นักศึกษาท่ีจะรับเขาใหมสามารถรับนักศึกษาไดหรือไม 
      ๘)  คณบดีบัณฑิตตรวจสอบนักศึกษารหัส ๕๔ ท่ียังตกคางใหตรวจสอบวา
ขยายเวลากรณีพิเศษไดหรือไม 
      ๙)  ตรวจสอบระเบียบของมหาวิทยาลัยวานักศึกษารหัส ๕๔  ลาออกแลว
สมัครรหัสใหม  สามารถโอนหนวยกิตของวิชาท่ีเรียนแลวได แตวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธตองทําใหม
ท้ังหมด  หากมหาวิทยาลัยไมไดระบุเกณฑไววาเรียนเกินก่ีปท่ีไมสามารถโอนหนวยกิตได ก็สามารถโอนได 
      ๑๐) มหาวิทยาลัยจะมีการยกรางขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยท้ังหมด  โดยจะ
นําประเด็นปญหาตางๆ มาพิจารณาการแกปญหาดวย 
  มติท่ีประชุม 
  ๑.  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร  เพ่ือดูแลการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยท้ังระบบ  กํากับดูแล
ทางดานวิชาการ  เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ  ลงนามโดยอธิการบดี ดังรายนามตอไปนี้ 
   ๑) รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย    ประธาน   
   ๒) ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรมวงศ    กรรมการ 
   ๓) ศาสตราจารยโอภาวดี  เข็มทอง    กรรมการ 
   ๔) รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แกวเก้ือกูล กรรมการ   
   ๕) รองศาสตราจารย ดร.ทิวตัถ    มณีโชติ    กรรมการ 
   ๖) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ    กรรมการ   
   ๗) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย              กรรมการและเลขานุการ   
   ๘) เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย     ผูชวยเลขานุการ   
 

  ๒.  นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  และครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 



 ๗ 

 
  ๓.  มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องตางๆ ดังนี้ (๑) ระเบียบเก่ียวกับ
อํานาจการอนุมัติหรือการยับยั้งการรับนักศึกษา  (๒) นักศึกษารหัส ๕๔ ขยายเวลากรณีพิเศษไดอีกหรือไม  (๓)  
ตรวจสอบระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เก่ียวกับนักศึกษาลาออกแลวสมัครใหม   
   
 ๓.๖ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ดังนี้ 
          ๑)  ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก  นายวิชิต  แสงสวาง  
คุณวุฒิ ศษ.ด.  (การจัดการการศึกษา)  เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  เปลี่ยนเปน  นางวิภาภรณ  บุญยงค  
คุณวุฒิ  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  และนางพรทิพย  คําชาย  คุณวุฒิ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)    
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 
      ๒)  ขอปรับการระบุเครื่องหมายดอกจันท่ีกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวน ๓ คน จากเดิม  คือ นางกัญภร  เอ่ียมพญา  นางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง  และนายวิชิต  แสงสวาง  
เปลี่ยนเปน  นางวิภาภรณ  บุญยงค  นางกัญภร  เอ่ียมพญา  และนางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง   
      ๓ )   ขอปรั บการ เ รี ย งลํ า ดั บอาจารยประจํ าหลั กสู ต ร  จาก เดิ ม คื อ                 
นางกัญภร  เอ่ียมพญา  นางสาวพจนีย  ม่ังค่ัง  นายวิชิต  แสงสวาง  นายสมศักดิ์  เอ่ียมคงสี  และนางสาว 
ลินดา  นาคโปย  เปลี่ยนเปน  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 ๒๕๖๐ และท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐                   
วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ท่ีประชุมมีมติ  มอบฝายเลขานุการประสานไปยังคณะครุศาสตร             
ใหพิจารณาทบทวนการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยควรปรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพียง ๑ คน  สวนอีก  
๑ คนนั้นควรพิจารณาใหเปนศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 
      คณะครุศาสตรไดพิจารณาทบทวนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติ  ยืนยันการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรตามขอมูลเดิม คือ ๒ คน ซ่ึงหากคน
ใดมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็สามารถตัดออกได  
ท้ังนี้เพ่ือปองกันความเสี่ยงในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
      จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑  มกราคม 
๒๕๖๑  ท่ีประชุมมีมติ  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  
และการขอปรับการเรียงลําดับอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) ควรตัดอาจารยประจําหลักสูตรใหเหลือจํานวน ๕ คน เพ่ืออาจารยท่ีมี 



 ๘ 

 
ศักยภาพท่ีเหลือจะไดไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัย
ตอไป ท้ังนี้ควรคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 
     คณะครุศาสตรไดพิจารณาทบทวนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองศาลาแกว คณะครุศาสตร โดยมีมติเห็นชอบรายชื่อ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร  โดยใหเปนไปตามท่ีสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเสนอ  จํานวน  ๕  ทาน  
ดังนี้  ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา  ๒) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง  ๓) อาจารย 
ดร.พรทิพย  คําชาย  ๔) อาจารย ดร.ลินดา  นาคโปย  ๕) อาจารย ดร.สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี 
      มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑  พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงต้ังอาจารยพิเศษ
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๖๐ โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกรท่ี ๙ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ  อาจารยปยะภพ  มะหะหมัด  สาขาวิชารัฐศาสตร 

  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑ คน 
  ๒) มอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               
เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
 
 ๔.๒ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) ดังนี้ 
   ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙)  คณะวิทยาการจัดการ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๑ คน คือ 
นายโชคชัย  ศรีอนันต  คุณวุฒิ MA. (Marketing Management), MBA. (Marketing) เนื่องจากลาออกจาก
ราชการเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปลี่ยนเปน นางภาวิณีย  มาตแมน  คุณวุฒิ บธ .ด. 
(การตลาด) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ในคราวประชุมครั้งท่ี             
๑/๒๕๖๑  เม่ือวันศุกรท่ี ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๒.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษ
ศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๑ คน คือ นางสาววรรณรัศม์ิ  จันทคัต  คุณวุฒิ ศศ.ม.                  
(การจัดการสารสนเทศ) เนื่องจากลาออกจากราชการเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปลี่ยนเปน                



 ๙ 

 
นายธีรยุทธ  จันทรเขียว  คุณวุฒิ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกรท่ี ๙ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๓.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตร (สมอ.๐๘)  จํานวน  ๑  คน คือ  นางสาวสุพัตรา  นาคประเสริฐ  คุณวุฒิ รส.ม. (พัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการ) เนื่องจากลาออกจากราชการเม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐  เปลี่ยนเปน  นายลือชา  รื่นจิตต  
คุณวุฒิ วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๔.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
(สมอ.๐๘)  จํานวน ๑ คน คือ  นางสาววันดี  หวังคะพันธ  คุณวุฒิ  วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการเกษตร) 
เนื่องจากลาออกจากราชการเม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนเปน นายปรัชญา  วาทะสิทธิ์  คุณวุฒิ             
วท.ม. (ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๕.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
(สมอ.๐๘)  จํานวน  ๑  คน คือ  นายพิสิษฐ  สุนทราวิฑูร  คุณวุฒิ  วท.ม. (ปรสิตวิทยา) เนื่องจากลาออกจาก
อาจารยประจําหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปลี่ยนเปน  นายทสพล  รวมฉิมพลี  คุณวุฒิ วท.ม. 
(ครุศาสตรเกษตร)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   มติท่ีประชุม  
   ๑)  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)   
   ๒)  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
     ๓)  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยเรงให
อาจารยท่ีขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรทํางานวิจัยเพ่ือใหมีผลงานตีพิมพเผยแพรโดยเร็ว 
   ๔)  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  โดยเรงใหอาจารยท่ีขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรทํางานวิจัยเพ่ือใหมีผลงานตีพิมพเผยแพรโดยเร็ว 
   ๕)  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
   ๖)  มอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 



 ๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ขอใหสํานักฝกอบรมวิชาวาความ 
แหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ พิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  เพ่ือใหผูสําเร็จ
การศึกษานิติศาสตรบัณฑิต  เขาเปนผูเขารับการอบรมวิชาวาความของสํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ  ตามขอบังคับสภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ ๕ (๒)  คณะกรรมการ
บริหารสภาทนายความไดพิจารณาเรื่องนี้แลว  และมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐  เม่ือวันศุกรท่ี ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบอนุมัติรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  และมาตรฐานการศึกษาผูสอบไลได
ปริญญาตรีทางนิติศาสตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ตามขอบังคับสภาทนายความวาดวยการ
ฝกอบรมวิชาวาความ  พ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ ๕ (๒) 
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๕.๒ แจงเรื่องแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนง                 
ผูชวยศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๑  ท่ีประชุมพิจารณาการแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
มติท่ีประชุมอนุมัติให  อาจารยสราวุธ  โรจนศิริ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร  
ตั้งแตวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   ขออนุญาตเวียนมติการขอความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาจาก              
สภาวิชาการ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร  และนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต     
  ฝายทะเบียนและประมวลผล  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                 
ขออนุญาตเวียนมติการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  และนักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน ๖๖๗ คน ในวันท่ี  ๒  มีนาคม ๒๕๖๑  เนื่องจากนักศึกษาจะตองไป
ดําเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครใูนเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑   
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุญาตเวียนมติในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  และ
นํามาสืบเนื่องเพ่ือทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 ๖.๒ กําหนดตารางวันประชุมสภาวิชาการ 
  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยจะไมรับเอกสารท่ีจะเสนอตอสภามหาวิทยาลัย          
เกินกําหนดเวลา  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหคณะกรรมการสภาวิชาการปรับแกไขตารางการประชุม            
สภาวิชาการเพ่ือใหเอกสารถึงสภามหาวิทยาลัยทันเวลาท่ีกําหนด  ซ่ึงเดิมกําหนดไวเปนวันพฤหัสบดีสัปดาห
แรกของทุกเดือน  ขอกําหนดเปนวันพฤหัสบดีท่ีสาม  เวลา ๑๓.๐๐ น. ของทุกเดือน 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการกําหนดตารางการประชุมสภาวิชาการดังนี้ 
 



 ๑๑ 

 
ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ  คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร  สภามหาวิทยาลัย 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

วัน  เดือน  ป 
สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย 

  วันเสารที่ ๒๐ ม.ค. ๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑   วันเสารที่ ๑๗ ก.พ. ๖๑ 
วันจันทรที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑  วันศุกรที่ ๒ มี.ค. ๖๑ วันเสารที่ ๑๗ มี.ค. ๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มี.ค. ๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เม.ย. ๖๑ วันเสารที่ ๒๑ เม.ย. ๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑ วันศุกรที่ ๔ พ.ค. ๖๑ วันเสารที่ ๑๙ พ.ค. ๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑ วันศุกรที่ ๑ มิ.ย. ๖๑ วันเสารที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ วันศุกรที่ ๖ ก.ค. ๖๑ วันเสารที่ ๒๑ ก.ค. ๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ วันศุกรที่ ๓ ส.ค. ๖๑ วันเสารที่ ๑๘ ส.ค. ๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑ วันศุกรที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑ วันเสารที่ ๑๕ ก.ย. ๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ วันศุกรที่ ๕ ต.ค. ๖๑ วันเสารที่ ๒๐ ต.ค. ๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค. ๖๑ วันศุกรที่ ๒ พ.ย. ๖๑ วันเสารที่ ๑๗ พ.ย. ๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พ.ย. ๖๑ วันศุกรที่ ๓๐ พ.ย. ๖๑ วันเสารที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๑   

 

หมายเหตุ : วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
ปดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
 
 
 

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