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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๒๖ กันยายน 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.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร  กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 

 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
                          ๑.  ประธานท่ีประชุมแนะนํา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด  ผูแทนจาก
คณะครุศาสตรเปนกรรมการสภาวิชาการ  แทนผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล  ท่ีลาออกจาก
ราชการ 
 ๒.  ประธานท่ีประชุมแจงเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย  โดยในวันท่ี ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ องคมนตรี  สํานักงบประมาณและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จะรวมกันดําเนินการทํา Workshop  ในเรื่องดังกลาว  และวันท่ี ๒๗ - ๒๘  ตุลาคม 
๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยาโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนเจาภาพ                          
ไดเรียนเชิญศาสตราจารยนายแพทยวุฒิชัย  ธนาพงศธร  เปนวิทยากรในการดําเนินการกําหนดมาตรฐาน
อุดมศึกษารวมกันเพ่ือใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยมีการปรับแกไขหนา ๑ ใหตัดรายชื่อ               
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  แหวนเพชร  ออกจากผูมาประชุม  และหากกรรมการสภาวิชาการพบขอผิดพลาด
ใหแจงการแกไขท่ีฝายเลขานุการภายในวันศุกรท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
   ๑)  แจงการทําแนวปฏิบัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ไปยังสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทําปฏิทินและแนวปฏิบัติการแตงตั้งอาจารย
พิเศษ  เปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยแจงเบื้องตนใหทุกคณะทราบแลววาฝายวิชาการจะดําเนินการข้ึน
บัญชีรายชื่ออาจารยพิเศษไวเปนระยะเวลา ๒ ป โดยคุณสมบัติอาจารยพิเศษตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ ๒๕๕๘  
   ๒)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๖๓ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัย  
และอนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันเสารท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
   ๓)  แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
จํานวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบ                 
เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแลวเม่ือวันเสารท่ี                
 



 ๓ 

 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทําขอมูลเพ่ือเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา 
   ๔)  การยายสังกัดสาขาวิชาของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ  ท่ีประชุมใหถอน
วาระนี้ออก  เนื่องจากเปนอํานาจการบริหารจัดการของคณบดี  โดยฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะวิทยาการ
จัดการเพ่ือดําเนินการ  ซ่ึงขณะนี้คณะวิทยาการจัดการดําเนินการเรียบรอยแลว 
   ๕) แจงการพิจารณาการแก ไขขอบัง คับวาดวยการจัดการศึกษาระดับ           
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระบบสารสนเทศท่ีใชในการวัดและประเมินผล
การศึกษา  ท่ีประชุมพิจารณาเลือกวิธีท่ี ๒ คือ ใหมีผลกับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป โดยไมมี
ผลยอนหลัง  แลวแจงไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเม่ือวันเสารท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ซ่ึงท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกวิธีท่ี ๒ คือใหมีผลกับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป โดยไมมีผล
ยอนหลัง มอบนิติกรรางแกไขขอบังคับฯ และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอบังคับ  แลวนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
   ๖)  แจงผลการพิจารณาขอมูลรายงานความกาวหนาของแนวทางการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีไมผานองคประกอบท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จํานวน ๔ หลักสูตร คือ                 
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ๒) หลักสูตร                 
รัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)  แจงไปยังคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศทางการศึกษาและ 
การสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แจงไปยังคณะครุศาสตร  และ ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  แจงไปยังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และแจงขอมูลรายงานความกาวหนาของ ๔ หลักสูตร ไปยังสภามหาวิทยาลัยซ่ึงอนุมัติแลวเม่ือ
วันเสารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทําเอกสารเพ่ือเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ข้ันตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตั้งแตการรับอาจารยจนถึงแผนการดูแล
นักศึกษาตกคาง 
    ในสวนของการปดหลักสูตรของ ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  และหลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)  ซ่ึงจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ  สภาวิชาการพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป  และสภามหาวิทยาลัย  หลังจากนั้นรายงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบการปดหลักสูตรตอไป 
   ๗)  การวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร  ฝายเลขานุการประสานไปยัง
กองนโยบายและแผนเพ่ือมานําเสนอขอมูลในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑             
ซ่ึงขณะนี้ผูท่ีรับผิดชอบจากกองนโยบายและแผนไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว เพ่ือมานําเสนอตอ
ท่ีประชุมสภาวิชาการ 
   ๘)  แจงมติการปรับปรุงรูปแบบเอกสารการประชุมใหเปนมาตรฐานไปยังสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือแจงตอผูท่ีจะนําเอกสารเขาท่ีประชุมสภาวิชาการถือเปนแนวปฏิบัติ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



 ๔ 

 
 ๓.๒ พิจารณาการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ท่ีประชุมพิจารณาขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร  โดยมอบฝายเลขานุการ              
สภาวิชาการประสานกองนโยบายและแผนใหนําตัวเลขมาคํานวณในท่ีประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ท่ีประชุม  มอบฝายเลขานุการประสานไปยังกองนโยบายและแผนใหมา
นําเสนอขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรในคราวประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑  พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  จํานวน ๑ คน คือ อาจารย
นิสิตา  เศรษฐาไชย  คุณวุฒิ น.ม. (กฎหมายมหาชน) เนื่องจากลาออกจากราชการ  เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑  เปล่ียนเปน อาจารยสุมัลลิกา  ดาวสุวรรณ  คุณวุฒิ น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ)  โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันพุธ
ท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     มติท่ีประชุม 
     ๑. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖) และมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอการขออนุมัติ
ปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) ตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัย             
เพ่ือพิจารณาตอไป 
          ๒.  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบผลการสอบภาษาอังกฤษ  และ
ประสานไปยังผูพัฒนาหลักสูตร  ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ใหเปนไปตามรอบอยางเรงดวน   
 
 ๔.๒ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  คณะ
วิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๑. คณะครุศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกรท่ี ๓ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารยพิเศษคณะครุศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๒ คน  และ
เพ่ิมคาบสอนของอาจารยพิเศษ จํานวน ๒ คน  ดังนี้ 

๑) อาจารยกัญจณปภัสส  สุวรรณวิหค สาขาวิชาภาษาไทย 
๒) อาจารยเกียรติศักดิ์  ม่ันจิตร  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
๓) อาจารยกฤติกา  ศรีคําดี สาขาวิชาภาษาไทย   

     (ขอเพ่ิมคาบสอนจากเดิม ๖ คาบ  ขอเพ่ิมอีก ๔ คาบ  รวมเปน ๑๐ คาบ) 
๔) อาจารยฌาณิศ  วงศสุวรรณ สาขาวิชาภาษาไทย   

 (ขอเพ่ิมคาบสอน จากเดิม ๖ คาบ  ขอเพ่ิมอีก ๓ คาบ  รวมเปน ๙ คาบ) 



 ๕ 

 
  ๒.  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑๓ คน  ดังนี้ 

๑) อาจารยพรชัย  ธรรมวิริยสติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
๒) อาจารยนิภาพรรณ  ธรรมวิริยสติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
๓) อาจารยศิริรักษ  บุญพรอมรักษา สาขาวิชาการจัดการ 
๔) อาจารยภัทรารัช  แกวพลายงาม สาขาวิชาการจัดการ 
๕) อาจารยเทิด  ทองดี สาขาวิชาการจัดการ 
๖) อาจารยมาฆวัน  กาบินพงษ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
๗) อาจารยอาภากร  เทศพันธ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
๘) อาจารยอํานวย  เผาจิตรกุล สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
๙) อาจารยดวงพร  ราษฎรเจริญ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
๑๐) อาจารยอนิสรา  บุญศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
๑๑) อาจารยสุภาพ  ผดุงศักดิ์ชัยกุล สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
๑๒) อาจารยพรเพ็ญ  องอาจวาจา สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
๑๓) อาจารยสัญญารักษ  ธนากุลจีราวัฒน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 

      มนุษย 
  ๓.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงต้ังอาจารยพิเศษ  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี               
๓/๒๕๖๑ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารยพิเศษคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๙ คน  ดังนี้ 

๑) อาจารยอาภากร  ธาตุโลหะ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
 และบรรณารกัษศาสตร 

๒) อาจารยวินิตา  หอมเสมอ สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับ 
 ชาวตางประเทศ 

๓) อาจารย ดร.สัณหณัฐ  จกัรภัทรวงศ รายวิชาพ้ืนฐานกลุมวิชา 
  สังคมศาสตร 

๔) ผศ.ดร.สิทธิธรรม  โรหิตะสุข สาขาวิชาทัศนศิลป 
๕) ผศ.เบญจรงค  โควาพิทักษเทศ สาขาวิชาทัศนศิลป 
๖) อาจารยนรเศรษฐ  ไวศยกุล สาขาวิชาทัศนศิลป 
๗) อาจารยปรเมษฐ  ใจหาว สาขาวิชาทัศนศิลป 
๘) อาจารยณัฐพงศ  เจริญรัตน สาขาวิชาดนตรีสากล 

   ๙)  อาจารยชัชวาล  พูลผล สาขาวิชาดนตรีสากล 
 

 
 
 



 ๖ 

 
  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

คณะครุศาสตร  จํานวน ๒ คน และขอเพ่ิมคาบสอน จํานวน ๒ คน คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๑๓ คน 
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  ๙  คน 
  ๒) มอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
 
 ๔.๓ พิจารณาการเสนอขออนุมัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา             
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เสนอรายชื่ออาจารยผูสอนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑                 
เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๖ หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร  โรจนพิทักษกุล 
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ 
 ๓)  อาจารย ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ 
 ๔)  อาจารย ดร.กิตติวงค  สาสวด 
 ๕)  อาจารย ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์ 
 ๖)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ  ยงยวน (อาจารยพิเศษ) 
 ๗)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชชาภรณ  รัตนภุมมะ (อาจารยพิเศษ) 
 ๘)  อาจารย ดร.ผดุงชัย  ภูพัฒน  (อาจารยพิเศษ) 
๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง 
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช  พุฒแกว 
 ๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนีย  บางเสน 
 ๕)  อาจารย ดร.พรทิพย  คําชาย 
 ๖)  อาจารย ดร.นิวัตต  นอยมณี (อาจารยพิเศษ) 
 ๗)  อาจารย ดร.จําปูน  สําอาง  (อาจารยพิเศษ) 
๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ 
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช  พุฒแกว 
 ๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 ๕)  อาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล 
 ๖)  อาจารย ดร.พรทิพย  อนเกษม 
 ๗)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  มีสุข  (อาจารยพิเศษ) 
 ๘)  อาจารย ดร.จําปูน  สําอาง  (อาจารยพิเศษ) 



 ๗ 

 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

๑)  รองศาสตราจารย ดร.สุธี  ประจงศักดิ์ 

๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  มงคล 

๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  เชนะโยธิน 

๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมาศ  หงษาชาติ 

๕)  อาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย 
๕.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

๑)  อาจารย ดร.ณัฐพล  บัวเปลี่ยนสี 
๒)  อาจารย วาท่ีรอยโท ดร.ธนเดช  กังสวัสดิ์ 
๓)  อาจารย ดร.ปยะพงศ  พัดชา 
๔)  อาจารย ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ 
๕)  อาจารย ดร.นิชชิชญา  เกิดชวย 
๖)  อาจารย ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์ 
๗)  ผูชวยศาสตราจารยน้ําตาล  เทพพิพัฒน 
๘)  อาจารย ดร.กิตติวงค  สาสวด 
๙)  อาจารยจารุต  ฐิติวรณ 
๑๐) อาจารย ดร.วิชุดา  จันทรเวโรจน 
๑๑) อาจารย ดร.ศิรินันท  ทิพยเจริญ  (อาจารยพิเศษ) 
๑๒) อาจารย ดร.แววมยุรา  คําสุข  (อาจารยพิเศษ) 
๑๓) อาจารย ดร.ชวาลศักดิ์  เพชรจันทรฉาย (อาจารยพิเศษ) 
๑๔) อาจารย ดร.ศิริลักษณ  หลอพันธมณี  (อาจารยพิเศษ) 
๑๕) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรพร  กําบุญ  (อาจารยพิเศษ) 

๖. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
๑)  รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ 
๒)  รองศาสตราจารย ดร.นิวัฒน  อิมามี 
๓)  ผูชวยศาสตราจารยพิสิษฐ  สุนทราวิฑูร 
๔)  อาจารย ดร.วรพล  แวงนอก 
๕)  อาจารย ดร.ระพีพัฒน  ศรีมาลา 
๖)  อาจารย ดร.ฉัตรชัย  ประภัศร 
๗)  รองศาสตราจารย ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล  (อาจารยพิเศษ) 
๘)  อาจารย ดร.นิภา  มหารัชพงศ  (อาจารยพิเศษ) 
๙)  อาจารย ดร.ประสิทธิ์  กมลพรมงคล  (อาจารยพิเศษ) 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
    ๑)  ควรตรวจสอบงานวิจัยของ อาจารย ดร.จําปูน  สําอาง วาเสร็จ
เรียบรอยแลวหรือไม 
    ๒)  อาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย  ไมมีประสบการณการสอน 
    ๓)  ผูชวยศาสตราจารยน้ําตาล  เทพพิพัฒน  ไมมีงานวิจัย 



 ๘ 

 
    ๔)  อาจารยจารุต ฐิติวรณ  ไมมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    ๕)  บัณฑิตวิทยาลัยควรตรวจสอบขอมูลอยางละเอียดและใสคุณวุฒิของ
อาจารยผูสอนใหครบถวนตั้งแตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก 
   มติท่ีประชุม 
     ๑)  อนุมัติรายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาตามท่ีเสนอขออนุมัติ  
ยกเวนอาจารย  ๔  คน  ไดแก  ๑) อาจารย ดร.จําปูน  สําอาง  โดยใหตรวจสอบงานวิจัยวาเสร็จเรียบรอยแลว
หรือไม  ๒)  อาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย  เนื่องจากไมมีประสบการณการสอน  ๓) ผูชวยศาสตราจารย
น้ําตาล  เทพพิพัฒน  เนื่องจากไมมีงานวิจัย  และ ๔) อาจารยจารุต ฐิติวรณ  เนื่องจากไมมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก  โดยมอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยท้ัง ๔ คน  อีกครั้งใหครบถวน 
     ๒)  มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองอยางละเอียด  และใส
คุณวุฒิอาจารยรายท่ีอนุมัติใหครบถวนตั้งแตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
 
 ๔.๔ พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เรื่อง การ
กําหนดกลุมวิชาและสาขาวิชาเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี                
๑๗/๒๕๖๑ วันอังคารท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร เรื่อง การกําหนดกลุมวิชาและสาขาวิชาเพ่ือกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (เพ่ิมเติมจากประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑) ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การกําหนดกลุมวิชาและสาขาวิชาเพ่ือกําหนดตําแหนงทางวิชาการฯ และมอบ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาขอบังคับเพ่ือพิจารณา
ตอไป  และมอบคณบดีทุกคณะสงขอมูลการเทียบเคียงสาขาวิชา  เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไปยังงาน
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการภายในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ชื่อประกาศควรใชชื่อวา “การกําหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาเพ่ือ            
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ” 

๒. โดยหลักการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดสาขาวิชาและ
อนุสาขาวิชาไวแลวเปนภาพรวมของประเทศ  ฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรสํารวจวาสาขาวิชาท่ีเคยอนุมัติไปแลว          
มีชื่ออยูในประกาศ กพอ. หรือไม ถาไมมีก็อนุโลมใหเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว  แตหาก
เทียบเคียงไมไดก็ใหสิทธิอาจารยท่ีถูกแตงตั้งเสนอชื่อสาขาวิชาเพ่ิมเติม  แลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ           
ขอความเห็นชอบตอไป  และควรทําความเขาใจกับอาจารยเก่ียวกับการเลือกสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา 

๓. ควรปรับรหัสสาขาวิชาใหมีรูปแบบเดียวกับประกาศของ ก.พ.อ. เพ่ือไมให
เกิดความสับสน 

๔. ฝายวิชาการจะขออนุญาตเวียนมติประกาศท้ังหมดตอสภาวิชาการ  โดยจะ
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลกอนนําเสนอ 
 
 



 ๙ 

 
    มติท่ีประชุม 
    ๑ .  มอบผู รับผิดชอบปรับแก ไข (ร าง )  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครินทร เรื่อง การกําหนดกลุมวิชาและสาขาวิชาเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  เพ่ือประโยชนของอาจารยท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
โดยการเทียบเคียงสาขาวิชาใหยึดตามรหัสกลุมสาขาวิชา  ชื่อกลุมสาขาวิชา  รหัสสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา 
ตามประกาศ กพอ. แตสามารถเพ่ิมรหัสสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาใหมโดยใหตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอยอยาง
ละเอียดกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
    ๒. มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการแจงเวียน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏราชนครินทร  เรื่อง การกําหนดกลุมวิชาและสาขาวิชาเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ                      
ตอคณะกรรมการสภาวิชาการ  หากพบปญหาใหนํากลับมาเขาท่ีประชุมสภาวิชาการใหมอีกครั้ง 
 
 ๔.๕ พิจารณาการปรับแกไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
  ตามท่ีสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ในการประชุมคณะกรรมการ               
สภาสาธารณสุขชุมชน ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ มีมติพิจารณาเห็นชอบ มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) ซ่ึงท่ีประชุมมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสราง
รายวิชาและหนวยกิตใหเปนไปตาม มคอ.๑ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ขณะนี้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร                
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวไปยังคณะกรรมการประจําคณะและ
ไดวางแผนการดําเนินการเพ่ือแกปญหาสําหรับนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประจําคณะเปนท่ีเรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. หนา ๑ และหนา ๙ จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรใหใส “๑๔๔ 
หนวยกิต (ไมนอยกวา ๑๓๒ หนวยกิต)”   

๒. หนา ๑๕ วิชาแกน เชน  วิชาเคมีท่ัวไป ๑ ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป ๑  และ
แคลคูลัส ๑ ใหตัดเลข ๑ ออกไป  เนื่องจากไมมีรายวิชาเคมีท่ัวไป ๒  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป ๒  และแคลคูลัส ๒   

๓. หนา ๑๖ ชื่อภาษาอังกฤษวิชากฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข  
พิมพผิด  วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข  เปลี่ยนจาก “for”  เปน “in” วิชาชีวสถิติ
สาธารณสุข ภาษาอังกฤษแกไขเปน “Public Health Biostatistics”  และวิชาเศรษฐศาสตรสาธารณสุข     
ควรแกไขเปน “Public Health Economics” 

๔. หนา ๑๗  วิชาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข  แกไขเปน 
“English for Public Health Personnel”  วิชาทันตสาธารณสุข  แกไขเปน “Dental Public Health” 

๕. ใหตรวจสอบตัวอักษรข้ึนตนของคําใหเปนตัวพิมพใหญ  ยกเวนคําท่ีเปน 
Preposition 

๖. หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย  ตองขออนุญาตสภามหาวิทยาลัย
ใหใชกับนักศึกษาท่ีศึกษาตั้งแตป ๒๕๕๙   
 
 
 



 ๑๐ 

 
๗. หลักสูตรนี้ควรเปนหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑ หรือไม เนื่องจากผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไดปรับปรุงหลักสูตรตาม มคอ.๑ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ในป พ.ศ. ๒๕๕๙  แตท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชน มีมติเห็นชอบในป ๒๕๖๑  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอนักศึกษารหัส ๕๙ และ 
๖๐ ท่ีกําลังศึกษาอยูในปจจุบัน  จึงควรหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ              
การสาธารณสุขชุมชนเพ่ือความชัดเจน   

๘. ควรทําตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร  ระหวางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กับหลักสูตรท่ีผานความเห็นชอบจากสภาการสาธารณสุข
ชุมชน   
    มติท่ีประชุม มอบผูพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร  นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปดําเนินการปรับแกไข  ศึกษารายละเอียดใหครบถวน            
โดยหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  แลวนํามา
พิจารณาในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
แจงการรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จํานวน ๔ คุณวุฒิ   
   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
แจงการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จํานวน  ๔  คุณวุฒิ  ดังนี้ 
   ๑)  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอน
คอมพิวเตอร  วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา และวิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร (หลักสูตร ๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร              
เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
   ๒)  บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)               
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๑ 
   ๓)  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘)  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร              
เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
    ๔)  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
 ๕.๒ แจงเรื่องแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนง              
ผูชวยศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๑๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  มติท่ีประชุม อนุมัติให อาจารย ดร.ไชยะ  เทพา  ดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา
รัฐศาสตร  ตั้งแตวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี 
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอเปลี่ยนแปลงเปนวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ ตุลาคม 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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