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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 

วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี       ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ   กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ  กรรมการ  
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      ติดภารกิจ 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ       ไปราชการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ      ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ    
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายอุดม  คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๔/๒๕๖๒ วันศุกร ท่ี  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ วันศุกรท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒   
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ๑)  แจงผลพิจารณารายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี                   
๓/๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา จํานวน ๔ คน                      
๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๖ คน ๓) หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๓ คน  ๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ จํานวน ๘ คน  และ ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
จํานวน ๒ คน  ไปยังทุกคณะเพ่ือเสนออธิการพิจารณาลงนาม  ซ่ึงขณะนี้ไดลงนามเรียบรอยแลว 
   ๒) แจงผลการพิจารณาการขอยุติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทยศึกษา ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือแจงผูรับผิดชอบหลักสูตร                 
ใหดําเนินการตามมติ  และมอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยนัดประชุมเชิงหลักการเพ่ือดําเนินการหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตรวมเชิงระบบ  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางนัดประชุม 
   ๓)  แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือ
แจงผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะและดําเนินการตามมติ 
   ๔)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการ
จัดการ ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๒ คน ไปยังคณะวิทยาการจัดการ
เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป  ซ่ึงขณะนี้ไดลงนามเรียบรอยแลว 
   ๕)  แจงผลการพิจารณาการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเขารับการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ไปยังสภามหาวิทยาลัยซ่ึงไดพิจารณาแลวเม่ือวันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๒ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร           
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
    สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารยณัฐฐาพร  สามารถ  
คุณวุฒิ วท.ด. (เคมี) เนื่องจากลาออกจากอาจารยประจําหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  เปล่ียนเปน 
อาจารยอรชุมา  หนูนอย  คุณวุฒิ ศษ.ม. (สุขศึกษา) และ กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย)  โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒                   
เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒   
 
 



 ๓ 

 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
จํานวน ๑ คน คือ เปลี่ยนจาก อาจารยณัฐฐาพร  สามารถ  เปลี่ยนเปน อาจารยอรชุมา  หนูนอย  และมอบ
ฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๒ พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี........)  พ.ศ. ......... 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอปรับแกไขเ พ่ิมเติมขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และมีความทันสมัยยิ่งข้ึน 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑) ปรับแกไขขอความในขอ ๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีเก่ียวกับการโฆษณาหลักสูตรในการรับนักศึกษา  
ยกเวนหลักสูตรนั้นไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว 

  ๒) ขอ ๕ “ขอ ๙/๑ ใหแกไขเปน กรณีโครงการหรือหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ อาจจัด
การศึกษาในระบบการจัดการศึกษาทางไกล ระบบชุดวิชา หรือระบบเรียนแบบทีละรายวิชา (Block course 
system) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการหรือหลักสูตร” 

  ๓) ขอ ๖ (๔) ใหตรวจสอบผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับนักศึกษาหลักสูตร                  
นิติศาสตรบัณฑิต 

  ๔) ควรยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  แลวรวมปรับเปนขอบังคับฉบับเดียวกันท้ังหมด 
   ๕) ตรวจสอบขอความและการพิมพใหถูกตอง    
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี......) พ.ศ. ............  และมอบผูรับผิดชอบ  
ปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  และมอบฝายเลขานุการเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม           
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 



 ๔ 

 
ปดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 

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