
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   ทําหนาท่ีประธาน 
 ๒.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรนิทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี      ติดภารกิจ 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ  
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร ติดภารกิจ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. อาจารย ดร.วรพล   แวงนอก  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวัสนนัท  วงศประสิทธิ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา   
    การจัดการเพ่ือการพัฒนา 
 ๕. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

                          -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันจันทรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ     
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันจันทรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
   ๑)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓) จํานวน ๑๒๓ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัย
และอนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
   ๒)  แจงผลการพิจารณาทบทวนการปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕) ไปยัง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ซ่ึงพิจารณาแลวเม่ือวันศุกร ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และเสนอตอ                     
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมเดือนเมษายนตอไป 
   ๓)  แจงการเสนอขอมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา  ดังนี้  (๑) ฝายเลขานุการดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เพ่ือดูแลการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ท้ังระบบ  กํากับดูแลทางดานวิชาการเพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ  ลงนามโดยอธิการบดี  
(๒) นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
และครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และ (๓) แจงมติไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือจัดทํา
ขอมูลตามมติท่ีประชุม 
   ๔) แจงผลการพิจารณาขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะ
ครุศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ซ่ึงผานการพิจารณาแลวเม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในเดือนเมษายนตอไป 
   ๕)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้ งอาจารย พิเศษคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑ คน ไปยังคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่ง  ซ่ึงอธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งเรียบรอยแลว 
   ๖)  แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร  จํานวน ๕ หลักสูตร  คือ (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  (๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๗)  (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) (๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   



 ๓ 

 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  และ (๕) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  ไปยังคณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ซ่ึงผานการพิจารณา
แลวเม่ือวันศุกรท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในเดือนเมษายนตอไป 
   ๗)  แจงผลการขออนุญาตเวียนมติท่ีประชุมการเสนออขออนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตรภาคปกติและภาคพิเศษ  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  และ
ระดับปริญญาตรีวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาเม่ือวันเสาร
ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
   ๘)  แจงกําหนดวันประชุมและกําหนดวันสงเอกสารเขาท่ีประชุมสภาวิชาการ 
ไปยังทุกคณะเพ่ือเปนแนวปฏิบัติ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๓.๒ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) เฉพาะครุศาสตร 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน             
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) เฉพาะ              
ครุศาสตร ระดับปริญญาตรี จํานวน  ๕๓๒  คน  และประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) จํานวน ๑๓๕ คน 
รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๖๖๗  คน  โดยผานการอนุมัติของคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  คณะกรรมการ 
สภาวิชาการจากการแจงเวียนมติ เม่ือวันศุกรท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ปริญญา  ในวันเสารท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๑) 

ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร รวม 
๑ การศึกษาปฐมวัย ๗๒ - ๗๒ 
๒ คณิตศาสตร ๖๗ - ๖๗ 
๓ คอมพิวเตอรศึกษา ๕๘ - ๕๘ 
๔ สังคมศึกษา ๑ - ๑ 
๕ การสอนสังคมศึกษา ๘๒ - ๘๒ 
๖ การสอนภาษาไทย ๘๑ - ๘๑ 
๗ การสอนภาษาอังกฤษ ๕๒ - ๕๒ 
๘ การสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป ๕๑ - ๕๑ 
๙ การสอนภาษาจีน ๒๘ - ๒๘ 

๑๐ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และการสอนภาษาไทย 

๒๕ - ๒๕ 

๑๑ จิตวิทยาการปรึกษาและ 
แนะแนวและการสอนภาษาไทย 

๑๕ - ๑๕ 

๑๒ ประกาศนียบัตรบัณฑติ  
(วิชาชีพครู) 

- ๑๓๕ ๑๓๕ 

 รวมท้ังสิ้น ๕๓๒ ๑๓๕ ๖๖๗ 

 



 ๔ 

 
  มติท่ีประชุม  รับทราบการเห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากการ            
แจงเวียนมติเม่ือวันศุกรท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาเม่ือ             
วันเสารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
 ๓.๓ ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ  และการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมสภาวิชาการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ วาระ ๖.๒ เรื่อง กําหนดตารางวันประชุมสภาวิชาการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
การกําหนดตารางการประชุมสภาวิชาการ  ดังนี้  

 

คร้ังท่ี วัน  เดือน  ป  เวลา 
วันสุดทายของการเสนอเร่ือง
เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระตอ
งานเลขานกุารสภาวิชาการ 

วัน เดือน ป 
นําสงเอกสารประกอบการ

ประชุม 

๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

๒/๒๕๖๑ วันจันทรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

หมายเหตุ : วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และใหแจงกําหนดวันประชุมและกําหนดวันสงเอกสารเขาท่ี
ประชุมสภาวิชาการไปยังทุกคณะเพ่ือเปนแนวปฏิบัติ  สวนวันท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ผูทรงคุณวุฒิบางทานติดภารกิจอ่ืน  จึงขอใหเปลี่ยนเปนวันท่ี ๑๐ หรือ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ โดยใหตรวจสอบวันประชมุกับคณะกรรมการทุกทาน 
 
 ๓.๔ คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ วาระ ๓.๕ เรื่อง การเสนอขอมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา                



 ๕ 

 
ท่ีประชุมมีมติ  ใหแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                
เพ่ือดูแลการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยท้ังระบบ  กํากับดูแลทางดานวิชาการ  
เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ  ลงนามคําสั่งโดยอธิการบดี  ประกอบดวย 

   ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ ประธาน 
   ๒.  ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ  กรรมการ 
   ๓.  ศาสตราจารยโอภาวดี  เข็มทอง   กรรมการ 
   ๔.  รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แกวเก้ือกูล  กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย ดร.ทิวัตถ  มณีโชติ  กรรมการ 
   ๖.  อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา   กรรมการ 
   ๗.  อาจารย ดร.วรพล  แวงนอก   กรรมการและเลขาฯ 
   ๘.  นางพรพรรณ  ดอนพนัส    ผูชวยเลขานุการ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ  และนัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 ๓.๕ พิจารณาขอมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา  
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๑  ท่ีประชุมแจงการรายงานติดตามความกาวหนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือ
การพัฒนาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือแจงผูรับผิดชอบหลักสูตรใหนําขอมูลแผนการรับนักศึกษา  นักศึกษา           
คงอยู  สถานะของนักศึกษาแตละคน  ผลการประเมินประกันคุณภาพ  อาจารยประจําหลักสูตรมาเสนอตอ
สภาวิชาการ  เพ่ือนําขอมูลมาพิจารณาในดานวิชาการตอไป  และจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 
วันจันทรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ท่ีประชุมแจงใหประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
เพ่ือการพัฒนานําเสนอขอมูลเปนปจจุบันมากท่ีสุด  เพ่ือนํามาพิจารณาแกไขปญหาตางๆ ซ่ึงสภาวิชาการ               
จะพิจารณาในเชิงวิชาการ  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติ  ๑) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เพ่ือดูแลการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย              
ท้ังระบบ  กํากับดูแลทางดานวิชาการ  เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ  ลงนามโดยอธิการบดี 
๒) นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  และ ๓) มอบ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องตางๆ ดังนี้ (๑) ระเบียบเก่ียวกับอํานาจการอนุมัติหรือการยับยั้งการรับ
นักศึกษา (๒) นักศึกษารหัส ๕๔ ขยายเวลากรณีพิเศษไดอีกหรือไม (๓) ตรวจสอบระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เก่ียวกับนักศึกษาลาออกแลวสมัครใหม   
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัยแจงวา  เรื่องระเบียบตางๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัยจะนําเขาหารือท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   ๒ )  วิทยานิพนธไมจําเปนตองมี ๕ บท ซ่ึงโดยหลักการท่ัวไปงานวิจัย                       
มี ๖ องคประกอบ คือ (๑) บทนํา (๒) วรรณกรรม (๓) ระเบียบวิธีวิจัย (๔) การวิเคราะหขอมูล (๕) ผลการวิจัย  
และ (๖) สรุปผลการวิจัย 



 ๖ 

 
   ๓)  ควรปรับหัวขอวิทยานิพนธท่ีใชชื่อวา “รูปแบบ” เปลี่ยนเปน “ระบบ”             
ซ่ึงคําวา “รูปแบบ” หมายถึง แบบจําลอง  
   ๔)  ควรแยกภาระงานของอาจารยท่ีควบคุมวิทยานิพนธใหชัดเจนวาเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. หรือไม 
   ๕)  หาวิธีการท่ีจะใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตมกําหนดโดยอยูบนพ้ืนฐาน
สําเร็จการศึกษาอยางภาคภูมิใจ  และสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
   ๖)  ควรมีกลยุทธในการติดตามนักศึกษาไดอยางใกลชิด มีขอมูลเชิงลึกของ
นักศึกษา  ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาตองอุทิศเวลาเพ่ือชวยใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนด 
   ๗)  เพ่ือใหเปนกระบวนการท่ีชัดเจน  ในรายงานสรุปความคืบหนาการจัดทํา
วิทยานิพนธ  ไมควรใชประโยคท่ีวา “อยูระหวางเก็บขอมูลเสนออาจารยท่ีปรึกษา” ควรใช “อยูระหวางเขียน
เคาโครง ๓ บท” และประโยคท่ีวา “อยูระหวางเก็บขอมูลเสนอข้ึนสอบ ๕ บท” ควรใช “อยูระหวาง
ดําเนินการวิจัยและเสนอสอบปกปองดุษฎีนิพนธ” 
   ๘)  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีประเด็น
นักศึกษาตกคางรองเรียนกับนายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงคณะมีรูปแบบการดําเนินการโดยมีคณะกรรมการท่ีจะ
ผลักดันใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  มีโครงการดําเนินการเปนข้ันตอนและผลักดันใหนักศึกษาสามารถสําเร็จ
การศึกษาได   
   ๙)  ในกรณีท่ีนักศึกษารองเรียน  ควรนําเรื่องดังกลาวมาแจงตอสภาวิชาการ           
ซ่ึงในหลักการหากจะทําอะไรท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะนักศึกษาจะตองมีกฎหมายรองรับ  ตองมี
องคกรรองรับ  ไมควรคิดเองแลวดําเนินการ  ซ่ึงมาตรการท่ีจะทําใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจะตองผานการ
พิจารณาจากสภาวิชาการเพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอตอสภามหาวิทยาลัยหากเรื่องนั้นจําเปนจะตองเขา
สภามหาวิทยาลัย  โดยอธิการบดีจะตองนําเรียนตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบวามีข้ันตอนการดําเนินการ
อยางไรและมีแนวปฏิบัติอยางไร  ซ่ึงสภาจะตองทราบทุกเรื่องท่ีดําเนินการ  หากเปนมติท่ีประชุมโดยชอบทาง
กฎหมายจะไมเกิดการฟองรองเนื่องจากเปนองคกรตามกฎหมาย  แตหากแตงตั้งเปนคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการโดยท่ีไมมีอํานาจรองรับอาจจะถูกฟองรองได 
  มติท่ีประชุม 
  ๑)  มอบผูรับผิดชอบและผูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแกไขและดําเนินการตอไป 
  ๒)  มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําเรื่องกรณีนักศึกษารองเรียน
เขาท่ีประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งถัดไป 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑  พิจารณาการเสนออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษสําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ และภาคปกติประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจํานวน  ๗  คน  โดยผาน
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกรท่ี ๙ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 



 ๗ 

 
  อาจารยพิเศษสอนนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑) อาจารยเพชรคณา  บูรณะรุงเรืองกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
๒) อาจารยวริศรา  เชนะโยธิน  สาขาวิชาการจัดการ 
๓) อาจารยธีรนุช  โมกขะเวส  สาขาวิชาการจัดการ 

  อาจารยพิเศษสอนนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑) อาจารยวีระ  ศิลปรัตนาภรณ  สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
๒) อาจารยพนิดา  ธรรมธร  สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
๓) อาจารยดวงพร  ราษฎรเจริญ  สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
๔) อาจารยธีราพร  รอดม่ันคง  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขออนุมัติแตงต้ังอาจารยพิเศษสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๔ คน  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาํคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยการแจงเวียนมติเม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 
  อาจารยพิเศษสอนนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑) อาจารยโสภณ  เกษสําโรง  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๒) อาจารยนิติพัฒน  ม่ิงพรประกิจ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๓) อาจารยอรพรรณ  สรอยประเสริฐ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๔) อาจารยสุพัตรา  นาคประเสริฐ   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 

        ความปลอดภัย 
 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑)  ตรวจสอบคุณวุฒิท่ีเปนภาษาอังกฤษใหถูกตอง 
  ๒) คณะควรนํารายชื่ออาจารยพิเศษมาเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา           

ขออนุมัติแตงต้ังในครั้งเดียว  ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะตองพิจารณากลั่นกรองคุณวุฒิ  สัดสวนการสอน  
และขอมูลอ่ืนๆ ของอาจารยพิเศษใหเรียบรอยกอนเสนอสภาวิชาการ  แตหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือ
เพ่ิมเติมอาจารยพิเศษก็นํามาขออนุมัติเพ่ิมเติมได 

  ๓)  หากอนุมัติเปนรายเทอมจะตองนํารายชื่ออาจารยมาเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ
กอนเปดภาคเรียน 

  ๔)  ควรพิมพใบสมัครของอาจารยพิเศษเพ่ือความเรียบรอยและอานงาย 
  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  คณะวิทยาการจัดการ  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑  จํานวน  ๗  คน   
  ๒)  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงต้ังอาจารยพิเศษ  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน  ๔  คน 
  ๓) มอบฝายเลขานุการแจงมติ ไปยังคณะวิทยาการจัดการ  และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
  ๔) มอบผูเก่ียวของนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 



 ๘ 

 
 ๔.๒ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
จํานวน  ๑  คน คือ นายอภิชฌาฏย  เดชสุภา  คุณวุฒิ ค.บ. (ดนตรีสากล) เปลี่ยนเปน นายจรัญ  ยินยอม  
คุณวุฒิ ค.บ. (ดนตรีศึกษา) และคุณวุฒิ ศศ.บ. (สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา) เนื่องจากอาจารยประจํา
หลักสูตรคนใหมมีตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารยดานดุริยางคศาสตร  และมีคุณวุฒิเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกรท่ี ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   มติท่ีประชุม  
   ๑)  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)   
   ๒)  มอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑) มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรท่ีรอการรับทราบจาก สกอ. 
ซ่ึงใชระยะเวลานาน  แตในหลักการคือการเห็นชอบหลักสูตรอยู ท่ีสภามหาวิทยาลัย  และตองให สกอ. 
รับทราบ  และ สกอ. จะสงการรับทราบหลักสูตรไปท่ี ก.พ. เพ่ือตีคาเงินเดือน  และท่ี ก.ค.ศ. เพ่ือใชในการสอบ
บรรจุคร ู ท้ังนี้มหาวิทยาลัยสามารถสอบถามติดตามการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ได 
   ๒)  มหาวิทยาลัยควรออกแบบระบบเก่ียวกับการดําเนินการทางดานหลักสูตร
ใหชัดเจน 
   ๓)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  โดยรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยหารือ
ทานอธิการบดีวาควรมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดและความ
เรียบรอยของหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  กอนเสนอตอสภาวิชาการพิจารณาหรือไม 
 
 ๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗)  และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (ฉบับป พ.ศ.  



 ๙ 

 
๒๕๕๗)  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔) เม่ือ
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
   ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมีขอสังเกตคือ  สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาวแลว  เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  และหนังสือลงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙  โดยมอบฝายเลขานุการตรวจสอบกับงานธุรการวาเอกสารฉบับนีส้งมาเม่ือใด 
 
 ๕.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของ
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ซ่ึงรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ดวยคือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ซ่ึง สกอ. 
รับทราบและเห็นชอบหลักสูตรแลวเม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๓/๒๕ ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          
ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๕)/๑๓๖๘๐ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การรับรองปริญญาไดท่ีเว็บไซตสํานักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษาทาง www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ.            
ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. 
รับรอง ไดท่ีเว็บไซตสํานักงาน ก.พ. ทาง www.ocsc.go.th 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๔ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
แจงการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน ๕ คุณวุฒิ 
   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
แจงการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จํานวน ๕ คุณวุฒิ  ดังนี้ 
   ๑. คุณวุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)   
   ๒.  คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
   ๓.  คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘) 
   ๔.  คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๕.  คุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%81.%E0%B8%9E


 ๑๐ 

 
 ๕.๕ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงแนวทางในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ท่ี ศธ ๐๕๙๑(๒)/ว ๓๔๗ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือแจงแนวทางในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาเอกใหสถาบันอุดมศึกษาไดทราบท่ัวกัน  นายกสภาฯ จึงใหแจงตอสภาวิชาการเพ่ือทราบ ดังนี้   
   ๑)  การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกตองคํานึงถึงความจําเปนและความ
พรอมในการเปดหลักสูตร  ในการสรางองคความรูใหมท่ีเปนฐานทางปญญาในการพัฒนาประเทศ  และหรือ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  รวมท้ังมีระบบการคัดเลือกผูเรียนท่ีมีศักยภาพในการสรางองคความรูใหม 
   ๒)  ทิศทางของการจัดการเรียนการสอนตองสอดคลองตามปรัชญา พันธกิจ  
วัตถุประสงคของสถาบัน ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรและปริญญาท่ีไดรับ  สําหรับสถาบันอุดมศึกษา          
เฉพาะทางควรมุงเนนการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับจุดเนนและบริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ นอกจากนี้  
ควรพิจารณาทบทวนการกําหนดกลุมสถาบันใหตรงตามบริบทและศักยภาพของแตละสถาบัน 
   ๓)  การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกจําเปนตองมีกลไก 
ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหมีฐานการ
วิจัยท่ีเขมแข็งเพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไปสูระดับนานาชาติ 
   ๔)  ผลงานดุษฎีนิพนธตองอยูบนมาตรฐานของคุณภาพงานวิจัยท่ีประกอบดวย  
ความรูและความลุมลึกในสาขาการวิจัย  การมีทักษะในการกําหนดปญหาและคําถามการวิจัย รวมท้ังการ
ออกแบบงานวิจัยและดําเนินการวิจัยดวยตนเอง  ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยจนสามารถสรางความรูใหมและ
เปนตนกําเนิดขององคความรูนั้นได 
   ๕)  สภาสถาบันอุดมศึกษาตองมีธรรมาภิบาลและแสดงความรับผิดชอบกรณี
อนุมัติหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  และ
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาท่ีไมมีคุณภาพ 
   ๖)  สถาบันอุดมศึกษาตองเผยแพรขอมูลการจัดการศึกษาในหลักสูตรอยาง 
รอบดานครบถวนสมบูรณ  และเปนปจจุบันตอสาธารณะ  โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลนั้นไดตามความ
สนใจของตนกรณีเผยแพรขอมูลอันเปนเท็จ  นักศึกษายอมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๖ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องนโยบายการเตรียมบุคลากรกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
   ดวยคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการ
เตรียมบุคลากรกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  เพ่ือสงเสริมให
เกิดการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเกิดผลเปนรูปธรรม  และสนับสนุนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ขางตน  คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ จึงออก
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการเตรียมบุคลากรกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม  
ดังตอไปนี้   
 
 



 ๑๑ 

 
   ขอ ๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินโครงการหรือจัดทําหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือเผยแพรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับงานดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหแกเยาวชน    
นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง   
   ขอ ๒ ใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนสาขาวิชา  นิติศาสตร  
รัฐศาสตร  และสังคมศาสตร  หรือสาขาวิชาท่ีมีการผลิตบัณฑิตเขาสูกระบวนการยุติธรรม  พิจารณาพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนโดยบรรจุหัวขอวิชาท่ีเปนองคความรูดานกระบวนการยุติธรรมไวในหมวดวิชาบังคับ   
   ขอ ๓ เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการตามขอ ๑ หรือ ๒  ใหแจงผลการ
ดําเนินงานใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน  นับจากสภาสถาบันอุดมศึกษาไดมีมติใหความ
เห็นชอบ 
   ท่ีประชุมรับทราบ  โดยเสนอแนะใหรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  สอบถาม
ไปยัง สกอ. เพ่ือความชัดเจนวาจะตองพัฒนา ๑ รายวิชาเฉพาะในสาขาวิชาท่ีระบุ  หรือพัฒนาทุกสาขาวิชา            
ท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน  โดยสาขาวิชานิติศาสตร  และสาขาวิชารัฐศาสตรควรมาจัดทํา (ราง) รายวิชารวมกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี  
๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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