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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ 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.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๕. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๖. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร  
    ลาออกจากราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 

 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

                          ประธานท่ีประชุมแจงวา บทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยในขณะนี้มีหลายสวน  ไดแก
 ๑)  การรับรองมหาวิทยาลัยเขาสูการประเมินคุณภาพของ สมศ. ซ่ึงมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏราชนครินทรอยูในกลุมนํารองเพ่ือรอรับการประเมิน  ซ่ึงไดสงคณะกรรมการท่ีไปเปนผูประเมินของ           
สมศ. เปนทีมกลางท่ีจัดทําเครื่องมือซ่ึงเปนเครื่องมือกลางท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลและไดมีการเผยแพรไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหงเพ่ือใชในการเก็บขอมูลในการตอบตัวชี้วัดของ สมศ.  ซ่ึงจะมีประเด็นท่ีมีความ
แตกตางจาก IQA ของ สมศ. โดยไดเชิญกรรมการจาก สมศ. มารวมวิพากษเครื่องมือนี้และมีการนําเครื่องมือนี้
ไปใชกับทุกคณะ  และรวบรวมขอมูลท่ีไดเก็บไวเปนฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือสามารถนําขอมูลไปใช 
 ๒)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมีการพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยรวมกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยซ้ือโปรแกรมของมหาวิทยาลัยบูรพาซ่ึงใชมาเปนเวลา ๘ ป  เพ่ือแยกกลุมของงานวิจัย
ท่ีเชี่ยวชาญในตามศาสตรของแตละกลุม  ซ่ึงงานวิจัยทุกชิ้นงานในตลอดระยะเวลา ๕ – ๑๐ ป  จะถูกนําเขาไป
ในโปรแกรมชุดนี้  แลวจะสามารถแยกงานวิจัยกลุมใดหรือคณะใดมีศักยภาพดานการวิจัยอยางไร  เพ่ือจะ              
ดึงขอมูลออกมาจัดทําเปนชุดบูรณาการในแผนบูรณาการในงบประมาณป ๒๕๖๒  และงบประมาณแผนดินป 
๒๕๖๓  ตอไป 
 ๓)  งานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ตอนนี้กําลังพยายามขับเคลื่อนในชุดมุงเปาซ่ึงเกิดจาก
การจับกลุมคนเพ่ือจัดทําแผนแบบบูรณาการ  และเชิญผูทรงคุณวุฒิมาวิพากษ  ซ่ึงตอนนี้ไดประมาณ ๘ ชุด
โครงการ  ๘  แผนบูรณการ  ซ่ึงเริ่มใหความรูกับอาจารยในมหาวิทยาลัยในเรื่องของจริยธรรมในมนุษย  วามี
ของเขตอยางไร  มีขอบังคับอะไรบาง  เพ่ือใหสามารถทํางานวิจัยไดอยางถูกตอง  โดยสวนแรกจะตองบังคับใช
กับอาจารยท่ีสอนระดับบัณฑิตศึกษา  หากเปนแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  จะตองผานคณะกรรมการชุดนี้  
สวนท่ีสองคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และอาจารย ท้ัง
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะตองรับทราบดวยเนื่องจากเปนนักวิชาการ  โดยจะตองตั้งศูนยจริยธรรมในคน                
ในมหาวิทยาลัย  และจะบริหารจัดการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีดําเนินการในชวง                 
๒ เดือนท่ีผานมา  และมีการวางแผนในงบประมาณแผนดินดานการวิจัยป ๒๕๖๓  ดําเนินการภาพรวมจะทํา
แผนบูรณาการใน ๑๕ ประเด็น  เชน คนไทย ๔.๐  การศึกษา ๔.๐ เปนชุดโครงการเดี่ยวและนํามากําหนดเปน
โครงการในแผนบูรณาการใหชัดเจน 
 ๔)  ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตามเกณฑ Webometrics โดยทุกคณะมีการ
พัฒนาซ่ึงมีผูอํานวยการสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมดําเนินการกับรองอธิการบดีวิชาการ
และวิจัยในการจัดทําเกณฑมาตรฐานใน Webometrics  เชน  การทําเว็บไซตของทุกคณะ  หนวยงาน               
ทุกหนวยงาน  ดวยภาษาทางคอมพิวเตอรภาษาเดียวกันเพ่ือเชื่อมโยงลิงกขอมูล  เชน  ในการสืบคนงานวิจัย 
ในมหาวิทยาลัยซ่ึงข้ันต่ําได ๕๐ บทความ  และบังคับอาจารยจะตองมี  NRMS  (National Research 
Management System) กับ  google  schollar  ของแตละบุคคล  เพ่ือใหเชื่อมโยงไปในสวนของการพัฒนา
ตามเกณฑตาม Webometrics   
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ     



 ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
   ๑)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒)  จํานวน ๕๔๖ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัย  
และอนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันเสารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
   ๒)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓)  จํานวน ๓๗๕ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัย   
   ๓)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐  คณะครุศาสตร  จํานวน  ๑๒  คน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  ๒  คน  
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน  ๕  คน  ไปยังคณะเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่ง   
ซ่ึงอธิการบดีพิจารณาลงนามเรียบรอยแลว 
   ๔)  แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
โดยแกไขชื่อวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษ  จํานวน ๔ รายวิชา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
สําหรับชาวตางประเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
   ๕) เรื่องแนวทางท่ีจะสื่อกับหลักสูตรในเรื่องจํานวนนักศึกษาลดลง  และ
แนวทางในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา  โดยท่ีประชุมขอเปลี่ยนเปน “แนวทางท่ีจะหารือกับหลักสูตรในเรื่อง
จํานวนนักศึกษาลดลง  และแนวทางในการเพ่ิมจํานวนรับศึกษา” ซ่ึงรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยไดมีการ
ประชุมรวมกันกับทุกหลักสูตรในเบื้องตนแลว  สิ่งท่ีไดจากการประชุมคือ  มีบางหลักสูตรท่ีจะพัฒนาเปน
หลักสูตรสหกิจศึกษา  ซ่ึงจะจัดกลุมหลักสูตรเหลานี้ใหมาพบกับสถานประกอบการ  โดยมีหลักสูตรท่ีอยูคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และไดหลักสูตรสองบวกสอง  คือหลักสูตรท่ีนํานักศึกษาอาชีวศึกษามาเรียนแลวตอสองปหลังโดยการเทียบโอน
หนวยกิต  และหลักสูตรท่ีเกิดข้ึนก็มีขอจํากัดท่ีไมสามารถนํานักศึกษาอาชีวศึกษาไปเรียนในสถานประกอบการ
ไดคือ เง่ือนไขของ สกอ. ระบุไววา  นักศึกษาจะตองอยูในมหาวิทยาลัย ๓ ป ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
พันธุใหม โดยไดคัดเลือก ๒ โครงการซ่ึงสมัครผาน สกอ. คือ โครงการของรายวิชา GE และหลักสูตรเคมีชีวภาพ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๓.๒ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๔) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                      
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๔) ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน  และระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๖๐ คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๖๑ คน  
ผานการอนุมัติของคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะ  คณะกรรมการสภาวิชาการจากการแจงเวียนมติ เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาในวันเสารท่ี ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 



 ๔ 

 
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๔) 

ประกาศนียบัตร  ปริญญาตรี รวม 
๑ คอมพิวเตอรศึกษา - ๑ ๑ 
๒ ประกาศนียบัตรบัณฑติ (วิชาชีพครู) ๑ - ๑ 
๓ ภาษาอังกฤษ - ๑ ๑ 
๔ ศิลปกรรม - ๒ ๒ 
๕ ดนตรสีากล - ๑ ๑ 
๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ - ๓ ๓ 
๗ วิทยาการคอมพิวเตอร - ๕ ๕ 
๘ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม - ๓ ๓ 
๙ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต - ๑ ๑ 

๑๐ ฟสิกสประยุกต - ๒ ๒ 
๑๑ การอาหารและธุรกิจบริการ - ๘ ๘ 
๑๒ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ๗ ๗ 
๑๓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ๑ ๑ 
๑๔ การจัดการ - ๕๓ ๕๓ 
๑๕ การตลาด - ๒ ๒ 
๑๖ คอมพิวเตอรธุรกิจ - ๒ ๒ 
๑๗ รัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) - ๑๘ ๑๘ 
๑๘ การบัญชี - ๔ ๔ 
๑๙ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม - ๒ ๒ 
๒๐ เทคโนโลยีการเกษตร - ๓ ๓ 
๒๑ สาธารณสุขศาสตร - ๑๐ ๑๐ 
๒๒ นิเทศศาสตร - ๓๑ ๓๑ 

 รวมท้ังสิ้น ๑ ๑๖๐ ๑๖๑ 

 
  มติท่ีประชุม  รับทราบการเห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากการ            
แจงเวียนมติเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญา
ในวันเสารท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) ระดับ 
ปริญญาตรี จํานวน  ๖๔  คน  ระดับปริญญาโท จํานวน  ๖  คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๗๐  คน  โดยผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจาํคณะทุกคณะเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาดังนี ้
 
 



 ๕ 

 
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๑) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
๑ หลักสตูรและการสอน - ๓ ๓ 
๒ การบริหารการศึกษา - ๑ ๑ 
๓ การทองเท่ียวและการโรงแรม ๒ - ๒ 
๔ ดนตรสีากล ๑ - ๑ 
๕ นาฏดุรยิางคศิลปไทย ๒ - ๒ 
๖ ชีววิทยา ๑ - ๑ 
๗ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต ๒ - ๒ 
๘ วิทยาศาสตรความปลอดภัย ๑ - ๑ 
๙ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ๑ - ๑ 

๑๐ การจัดการ ๑๑ - ๑๑ 
๑๑ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๔ - ๔ 
๑๒ คอมพิวเตอรธุรกิจ ๕ - ๕ 
๑๓ รัฐประศาสนศาสตร ๔ ๑ ๕ 
๑๔ การบัญชี ๓๐ - ๓๐ 
๑๕ การจัดการสุขภาพ - ๑ ๑ 

 รวมท้ังสิ้น ๖๔ ๖ ๗๐ 
 
 

  มติท่ีประชุม   
  ๑)  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา
ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) จํานวน ๗๐ คน  และใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาตอไป   

    ๒)  มอบฝายเลขานุการใหเพ่ิมเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
เลมประชุมดวย 
 
 ๔.๒  พิจารณาแนวทางปฏิบัติการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  
  ขอถอนวาระนี้ออกจากท่ีประชุม  เนื่องจากคณะตองดําเนินการตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   วาดวยการจัดหาอาจารย พิเศษและการจายคาตอบแทน                
สวนรายละเอียดอ่ืนๆ หากมีขอสงสัยประการใดใหสอบถามกับรองอธิการบดีวิชาการอีกครั้ง 
 
 ๔.๓  พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๓ คน  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี โดยการแจงเวียนมติเม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 
 
 



 ๖ 

 
๑) อาจารยเกสร  เจริญสิทธิสงค สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๒)  อาจารยสุพัตรา  นาคประเสริฐ  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๓)  อาจารยธนภัส  เลิศปภาพัศ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  จากการประชุมครั้งท่ีผานมามีขอเสนอแนะวาใหพิจารณาตนทุนและ

คาใชจายตอหลักสูตรดวย  ซ่ึงอาจจะไมจําเปนตองจางอาจารยพิเศษ 
  ๒)  การจัดอาจารยผูสอนตองพิจารณาอาจารยในสาขาวิชากอน  หากไมมีให

พิจารณาอาจารยในคณะ  หากไมไดใหพิจารณาอาจารยภายในมหาวิทยาลัย 
  ๓)  งานแผนและงานวิชาการควรทํางานรวมกัน 
  ๔)  อาจารยประจําบางทานอาจจะยังมีภาระงานสอนไมถึงเกณฑข้ันต่ํา  
เพราะฉะนั้นตองพิจารณาวาแตละคณะหากจะเสนอจางอาจารยพิเศษตองผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ  ซ่ึงจะตองนํามาพิจารณาวาอาจารยท่ีมีอยูในแตละหลักสูตรมีคุณวุฒิท่ีตรง  
พิจารณาภาระงานวาถึงเกณฑ ข้ันต่ําหรือไม  หากไมถึงตองนํามาพิจารณา  หรือหากคุณวุฒิไมตรง  
มหาวิทยาลัยตองวางแผนในการพัฒนาอาจารยประจําเพ่ือใหสามารถสอนในรายวิชานี้ได  หรืออาจจะจาง
อาจารยท่ีเกษียณแลวมาเปนพ่ีเลี้ยงในการสอน  เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  ๕)  ควรมีการชี้แจงบทบาทหนาท่ีของอาจารย  ภาระงานของอาจารย  และ
ความรวมมือประสานงานของอาจารย   
  ๖)  หากเปนไปไดควรเสนออาจารยพิเศษ ๒ ป หรือ ๑ ป มีการอนุมัติเปนรอบ
เพ่ือจะไดเห็นแผนในระยะยาว  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและรายวิชาอยูแลว  ซ่ึงเจตนาของ สกอ. 
ตองการใหอาจารยประจําสอนกอน  แตหากเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถมาสอนก็ตองใหอาจารย
ประจําสอนประกบตามเกณฑ  ซ่ึงวิธีคิดคํานวณจะการนํางบประมาณท่ีไดรับหักคาใชจายแลวหารดวยจํานวน
หัวนักศึกษา แลวเหลือเทาใด  โดยจะตองคิดตนทุนตอหลักสูตร 
  ๗)  ควรจัดระบบอาจารยพิเศษโดยใหทุกคณะเสนออาจารยพิเศษพรอมกัน  
รวมท้ังงานแผนมาพิจารณารวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกันในการทําสัญญาและหมดสัญญาพรอมกันเพ่ือ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะเห็นภาพไดชัดเจนมากข้ึน 
  ๘)  ควรมีจุลสารจากสภาวิชาการเพ่ือสื่อสารขอมูลวิชาการท่ีจําเปนและทันสมัย
ไปถึงคณาจารยในมหาวิทยาลัย  เพ่ือความรวมมือรวมใจในการทํางาน 

  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน ๓ คน  และมอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยเีพ่ือดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้ง  และเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
  ๒)  ตรวจสอบอาจารยพิเศษทุกคณะใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการจัดอาจารย
ผูสอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๓)  ตรวจสอบคุณสมบัติรวมท้ังวิเคราะหภาระงานท่ีเกิดข้ึนระหวางอาจารย
ประจาํ และอาจารยพิเศษท่ีเสนอขออนุมัติแตงตั้ง 
  ๔)  จัดทําจุลสารสภาวิชาการสําหรับความคิดเห็นท่ีเปนแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 



 ๗ 

 
 ๔.๔ พิจารณาคัดเลือกผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    ดวยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ นั้น  ตามความในขอ ๖ (๒) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวย
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐               
ระบุวา ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบดวย “(๒) ผูทรงคุณวุฒิในสภา
วิชาการซ่ึงสภาวิชาการมอบหมายหนึ่งคนเปนกรรมการ” 
   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือก  ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ  
ผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
 ๔.๕ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
   ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน                
๑ คน คือ นายวรรณโณ  ฟองสุวรรณ  คุณวุฒิ บธ.ด. (การตลาดระหวางประเทศ) เนื่องจากสิ้นสุด          
สัญญาจาง เปลี่ยนเปน นายปยะพงศ  พัดชา  คุณวุฒิ กจ.ด. (ธุรกิจ)  โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑   
   ๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.
๐๘)  ดังนี้ 
         ๒.๑)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘)  จํานวน 
๑ คน  คือ นายประพฤทธิ์  สุพร คุณวุฒิ  ค.อ.ม. (เครื่องกล) เนื่องจากเพ่ือใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
เปลี่ยนเปน  นายสมศักดิ์  คํามา  คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)  และ ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
        ๒.๒)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  โดยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ ๒ 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดจริงและมีประสิทธิภาพ  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนักศึกษา ขอ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  โดยใหคงหัวขอ ๒.๑ 
และหัวขอ ๒.๒ ไว  แตใหมีการปรับรายละเอียดในแตละหัวขอ 
    ๓) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงเรียนวิชา
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร  เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษาตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙                  
เปนตนไป  โดยขอแกไขจํานวนชั่วโมงเรียนรายวิชา IIT ๓๒๘ ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร จาก ๓(๓-๖-๓) เปน                    
 



 ๘ 

 
๓(๐-๖-๓)  โดยผานความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  และใหเพ่ิมขอมูลใหสมบูรณ เชน เหตุผล              
ขอแกไขเปลี่ยนชั่วโมงเรียนจากแบบใดเปนแบบใด  และใสคําอธิบายรายวิชาเพ่ือใหเห็นวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลง  และระบวุิชาบังคับวาเรียนตอวิชาใด  หรือเรียนควบกับวิชาใด 
    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะคือ ใหเพ่ิมขอมูลการลาออกของ
อาจารยวาลาออกจากหลักสูตรตั้งแตเม่ือใด  และมีอาจารยมาแทนเม่ือใด  เนื่องจากจะมีผลตอการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
   มติท่ีประชุม 
   ๑) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)     
   ๒) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร และปรับแกไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙)  
   ๓) อนุมัติการขอปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลง
จํานวนชั่วโมงเรียนวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   ๔) มอบฝายเลขานุการเพ่ิมขอมูลการลาออกของอาจารยวาลาออกจากหลักสูตร
ตั้งแตเม่ือใด  และมีอาจารยมาแทนเม่ือใด  เนื่องจากจะมีผลตอการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   ๕) มอบฝายเลขานุการเสนอการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร  
(สมอ.๐๘) ท้ัง ๓ หลักสูตร  ตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๖ พิจารณารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร  และเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการ
ประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และไดปรับแกไขตามขอแนะนําของคณะกรรมการ
ประจาํคณะเรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ควรมีเกณฑท่ีชัดเจนในการคัดเลือกนักศึกษาสําหรับฝกประสบการณ
วิชาชีพ และสหกิจศึกษา   

๒) หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเปดรับนักศึกษาป พ.ศ. ๒๕๖๒              
ควรระบุในเลมหลักสูตรใหชัดเจน  ถารับนักศึกษาป ๒๕๖๒ ควรเปลี่ยนปกหลักสูตรใหเปน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒)  เนื่องจาก สกอ. จะนับปตามเลมท่ีระบุไว  ซ่ึงตองพิจารณาใหรอบคอบ 

๓) หลักสูตรปรับปรุงนี้สามารถสอบใบผูควบคุมมลพิษได ดังนั้นสามารถโอน
นักศึกษา ป ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑ มาใชหลักสูตรนี้ไดหรือไม   
 



 ๙ 

 
๔) คณะและสาขาวิชาควรจัดทําแผนในการเทียบโอนนักศึกษา 
๕) ในหมวดท่ี ๒ โดยท่ัวไปวัตถุประสงคจะตองมี ๕ ขอ  คือ ขอท่ี ๑ ตองเนน

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ขอท่ี ๒ มีความรู  ขอท่ี ๓ มีทักษะของวิชาท่ีสอน  ขอท่ี ๔  ความสัมพันธสวน
บุคคล  ขอท่ี ๕ ความสามารถในดานการสื่อสาร วิเคราะห และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖) หนา ๒๘, หนา ๓๒,  หนา ๔๔ ตรวจสอบคําอธิบายภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทยไมตรงกัน 

๗) เครื่องหมาย “ : ” ตามรูปแบบจะพิมพติดกับขอความแรกท่ีนําหนา และจะ
เวนวรรคหลัง “:”  

๘) หนา ๕๐ รายวิชา SEN๓๔๖ แบบจําลองทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           
ใชคําวา “Models” แทน “Modeling” สวนในคําอธิบายรายวิชาใหตรวจสอบการใชคําวา “category” 

๙) ตรวจสอบภาษาอังกฤษใหมใหถูกตอง 
๑๐) การดําเนินการหลักสูตรหากมีกิจกรรมการเรียนการสอนใหภาคฤดูรอน 

ควรระบุใหชัดเจนวามีภาคฤดูรอน พรอมแสดงแผนการเรียน 
๑๑) สาขาวิชาตองตัดสินใจวาจะใชหลักสูตรในปใด  ซ่ึง สกอ. ระบุวาหลักสูตร

ปรับปรุงในปใด  ใหใชหลักสูตรในปนั้นเพ่ือจะไดไมเสียโอกาส 
๑๒) ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีอนุมัติเม่ือป ๒๕๕๘  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการ

นําไปใช  จึงยังไมควรปรับปรงุแกไข 
๑๓) หนา ๘ ขอ ๒  การดําเนินการหลักสูตร  ขอ ๒.๑ วัน – เวลาในการ

ดําเนินการเรียนการสอน  ควรเพ่ิมภาคฤดูรอนโดยใหใสรายละเอียดดวย เชน เดือนอะไร  เวลาใด 
๑๔) หนา ๑๑ ขอ ง หมวดวิชาประสบการณภาคสนามจะตองอยูในวิชาเลือก

เฉพาะดาน  ควรเพ่ิมเปนขอยอยท่ี ๔  
๑๕) วิชาเลือกเสรี  ตองระบุวาไมนอยกวา ๖  หนวยกิต  ตามเกณฑ มคอ.๑ 
๑๖) หนา ๑๘ หมวดวิชาเลือกเสรี ไมควรกําหนดรายวิชา อาจระบุวิชาเลือกเสรี

เปนตัวแทนในแตละกลุมวิชา  หนึ่งหรือสองวิชา 
๑๗) ควรขอทําเรื่องอนุมัติหลักสูตรคูขนานกับการขอเทียบโอนนักศึกษาจาก

หลักสูตรเดิมมาสูหลักสูตรใหม  ซ่ึงประโยชนจะเกิดข้ึนกับนักศึกษา  และควรตรวจสอบความถูกตองชัดเจน
เก่ียวกับวิธีการกับ สกอ. ใหรอบคอบกอนชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมวาเพราะเหตุใดจึงตองโอนยายนักศึกษา              
พรอมท้ังตองทําแผนการเรียนของนักศึกษาป ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 

๑๘) สาขาวิชาจะตองดําเนินการใหนักศึกษาแสดงเจตนารมณในการขอ            
เทียบโอนเพ่ือไมใหเกิดปญหา 

๑๙) หนา ๔๓ รายวิชา “สิ่งแวดลอมเมืองและการจัดการ”  ควรเปนชื่อวิชา 
“การจัดการสิ่งแวดลอม” หรือไม 

๒๐) หนา ๔๕ “การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา”  ควรใชคําวา “การเตรียม
สหกิจศึกษา” 

๒๑) หนา ๔๘  ใชชื่อวิชา หลักและเครื่องมือหรือไม ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
“Method” ควรเปน “Methodology” หรือไม   
 
 



 ๑๐ 

 
๒๒) หนา ๔๘ การใชแผนท่ีเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษควรใช  “for” แทน “of” 
๒๓) หนา ๑๑๓  รายวิชาฝกประสบการณ  ควรใชรูปแบบ หนวยกิต (ชั่วโมง) 
๒๔) หนา ๑๑๔  หมวดเลือกเสรีตองไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
๒๕) หนา ๖ หมวดท่ี ๒ ควรแสดงคําอธิบายความสําคัญท่ีสะทอนและสัมพันธ

กับปรัชญาและวัตถุประสงค 
๒๖) ควรใชขอมูลสมรรถนะของบัณฑิตท่ีผูใชบัณฑิตตองการ มาใชประกอบ          

ในการปรับปรุงหลักสูตร 
๒๗) ควรบันทึกเปนลายลักษณอักษรแสดงหลักฐานและเหตุผลท่ีสนับสนุนการ

ปรับหลักสูตรจากหลักสูตรเกามาเปนหลักสูตรท่ีปรับปรุง  โดยใหสะทอนความหมายของปรัชญา 
๒๘) ผลการเรียนรู Learning Outcome ตองครอบคลุมท้ังหาดาน และระบุ

วัตถุประสงคใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 
๒๙) ตรวจสอบ Curriculum Mapping ใหมีความสอดคลอง 
๓๐) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษควรผานคณะกรรมการตรวจภาษาอังกฤษ

มากอน   
๓๑) ตารางแผนการศึกษาหนา ๒๒ ตรวจสอบการรวมตัวเลขชั่วโมงใหถูกตอง 
๓๒) การเรียนรูศึกษาดวยตนเอง  ควรเปนนวัตกรรมท่ีชัดเจน อาจเปนโมดูล  

ชุดการเรียนรู  ใหนักศึกษามีแนวทาง ขอบขายเปนอยางไร  ซ่ึงจะเปนจุดเดนท่ีสําคัญและจะไปสอดคลองกับ
ปรัชญาท่ีแสดงไว 

๓๓) การดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัย
หรือคณะควรทําความรวมมือใหชัดเจนกับสถานประกอบการ   

๓๔) ทบทวนระเบียบสหกิจศึกษาใหชัดเจนวาระยะเวลาการฝก ๑ ป หรือ ๑ 
ภาคการศึกษา  และควรขยายเวลาใหมากท่ีสุดเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งเพียงพอกับการสอบใบผูควบคุมมลพิษ  
ซ่ึงมีงานวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการฝกประสบการณระยะยาวกับการฝกระยะสั้นๆ โดยไดมีการถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรูและกลับไปฝกงานตอ  ซ่ึงจะทําใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๓๕) การฝกงานรูปแบบใหม  Co-Work Integrated Education (C-WIE) 
กําหนดระยะเวลาการฝกประสบการณหนึ่งป หรือแปดเดือน 

๓๖) การฝกสหกิจศึกษา อาจารยจะตองมีความรวมมือและรวมทํางานกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและสามารถถอดบทเรียนท่ีดีมาใชใหเกิดประโยชนได แตอาจจะเปน
ขอจํากัดสําหรับอาจารยอยางมาก   

๓๗) ในปจจุบันสถานประกอบการตองการหลักสูตรท่ีทํางานไปดวยและเรียน 
ไปดวยมากข้ึน   

๓๘) การเพ่ิมสมรรถนะระหวางเรียนของผูเรียน ตั้งโจทยงานวิจัยรวมกับสถาน
ประกอบการ โดยการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัย  โดยรวมกับชุมชน  Community Engagement  ท้ังนี้
อาจารยนิเทศตองทําวิจัยรวม และอาจจะกําหนดเปนภาระงานวิจัยของอาจารยผูสอน 

๓๙) มหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา  ท้ังนี้ตองศึกษา
รูปแบบใหสอดคลองกับสมาคมสหกิจศึกษาของประเทศ 
 



 ๑๑ 

 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมอบผูรับผิดชอบหลักสูตร                
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนจากคณะกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแกไขในประเด็นตางๆ  
และมอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยตรวจสอบการปรับปรุงแกไขกอนเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร   
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  ดังนี้ 
    ๑) หลั กสู ตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิ ช าสารสน เทศศาสตร และ
บรรณารักษศาสตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗) รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร เม่ือวันท่ี  
๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
    ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๘)  รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
    ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (ฉบับป พ .ศ . ๒๕๕๘ )  
รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
    ๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙)  
รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
    ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๘)  รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   ๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐)  รับทราบ
การใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เม่ือวันท่ี 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
 ๕.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเสร็จเรียบรอยแลว  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม ๑๓๕ 
ตอนพิเศษ ๓๘ ง วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทางในการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตอไป ซ่ึงสามารถสืบคนขอมูลดังกลาวไดจาก 
www.mua.go.th/prweb/ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๕.๔ การรับรองหลักสูตรผูสอบไลไดปริญญาตรีทางนิติศาสตร 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ขอใหสํานักฝกอบรมวิชาวาความ  
แหงสภาทนายความ พิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ภาคนอกเวลาราชการ (ภาคพิเศษ) เพ่ือให
ผูสําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต  เขาเปนผูเขารับการอบรมวิชาวาความของสํานักฝกอบรมวิชาวาความแหง
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ตามขอบังคับสภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ ๕ (๒) ซ่ึงคณะกรรมการ
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ  ไดพิจารณาเรื่องนี้แลว  และมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันศุกรท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบอนุมัติรับรองหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต  ภาคนอกเวลาราชการ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และมาตรฐาน
การศึกษาผูสอบไลไดปริญญาตรีทางนิติศาสตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ตามขอบังคับสภา
ทนายความวาดวยการฝกอบรมวิชาวาความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ ๕ (๒) 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๕.๕ แจงเรื่องแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ใหดํารงตําแหนง         
ผูชวยศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  วันเสารท่ี ๑๙ พฤษภาคม 
พ .ศ .  ๒๕๖๑ ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้ งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให ดํารงตํ าแหน ง                  
ผูชวยศาสตราจารย  ดังนี้ 
     ๑) มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารย ดร.กันตพัฒน  ชนะบุญ  ดํารงตําแหนง             
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชารัฐศาสตร  ตั้งแตวันท่ี ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๒) มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารย ดร.ปรีดาพร  อารักษสมบูรณ  ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ตั้งแตวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
     ๓)  มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารยนภกานด  หนายคอน  ดํารงตําแหนง                         
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาชีววิทยา  ตั้งแตวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๔) มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด  ดํารงตําแหนง                
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ตั้งแตวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
     ๕) มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารย ดร.วราภรณ  สินถาวร  ดํารงตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

http://www.mua.go.th/prweb/%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87


 ๑๓ 

 
   และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๒๑ มิถุนายน 
พ .ศ .  ๒๕๖๑ ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้ งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํ ารงตํ าแหน ง               
ผูชวยศาสตราจารย  ดังนี้ 
     ๑) มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารย ดร.พิพรรธน  พิเชษฐศิรประภา  ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ตั้งแตวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๒) มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารย ดร.บุญรัตน  แผลงศร  ดํารงตําแหนง                       
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ตั้งแตวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
     ๓) มติ ท่ี ป ระชุ ม  อนุ มั ติ ใ ห  อ า จ า ร ย ณั ฐ ที  ป นทอ ง  ดํ า ร ง ตํ า แหน ง                         
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  ตั้งแตวันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ     
 
 ๕.๖ แจงขอมูลการลาออกจากราชการของ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   
กุลนภาดล 
   ดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล  อาจารยประจําสาขาวิชา
วัดผลและวิจัยการศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร  ไดขอลาออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
และไดรับการอนุมัติใหลาออกจากราชการแลว  ในการนี้  คณะครุศาสตร จึงขอแจงขอมูลการลาออกดังกลาว
เนื่องจาก  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล  ดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการ  ผูแทนคณาจารย
ประจําคณะครุศาสตร 
   ท่ีประชุมรับทราบ และมอบคณะครุศาสตรดําเนินการตามขอ ๔ และขอ ๕ 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือดําเนินการในข้ันตอน
ตอไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ แจงเรื่องการปรับเกณฑการพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
   รองศาสตราจารย ดร.องอาจ  นัยพัฒน  แจงเรื่องการปรับเกณฑการพิจารณา
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  โดยจะเริ่มใชเกณฑใหมในเดือนพฤศจิกายน  ซ่ึงทุกมหาวิทยาลัยมีอาจารย
เสนอขอเปนจํานวนมาก  ดังนั้นจึงขอใหรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยตรวจสอบและกําหนดตารางเวลาตาม
กระบวนการการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพ่ือประโยชนตออาจารยท่ีขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ตอไป 
   ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบรองอธกิารบดีวิชาการและวิจัยดําเนินการ   
 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี  
๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 



 ๑๔ 

 
ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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