
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     ทําหนาท่ีประธาน  
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ       ไปราชการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ  กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี       ไปราชการ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      ติดภารกิจ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ   ไปราชการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ      ไปราชการ 
 ๕. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา    ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ                     ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 ๓. อาจารยนรภัทร  สถานสถิตย  ผูรับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
 ๔. อาจารยจรรยา  วังนิยม  ผูรับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑. เลขานุการสภาวิชาการแจงวา อธิการบดีประธานการประชุมไปราชการ                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร จึงขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  แหวนเพชร  ทําหนาท่ีประธานการประชุมแทน 
 



 ๒ 

 
   ๒. เลขานุการสภาวิชาการ  แจงวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  นอกจากจะทํา
ความรวมมือกับบริษัท  ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) แลว  ยังทําความรวมมือกับบริษัทบิ๊กซี  ในการทําโครงการ
ความรวมมือในดานการฝกประสบการณวิชาชีพ  บัตรสมารทการด  การฝกใหนักศึกษาทําวิจัยท่ีเปนลักษณะ
ทางการตลาด  และการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหมองไปถึงสาขาอ่ืนๆ 
ท่ีนอกเหนือไปจากการทําธุรกิจ 
   ๓. เรื่องการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของผูแทนพระองค นั้น หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ๗ หนวยงาน  ไดมีการลงพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการจัดทําฐานขอมูล รวบรวม
สังเคราะหผลการดําเนินงานท้ังหมดในองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๓๑ แหง และทําจัดเปนคลิปสารคดี
เพ่ือแพรภาพทางชอง True ซ่ึงจะมีรายละเอียดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาว 
       ประธานท่ีประชุมเสนอวาคณะอ่ืนๆ ควรนําแนวคิดการทําความรวมมือกับสถาน
ประกอบการไปใชดวย สวนวิธีการนั้นข้ึนอยูกับแตละคณะในการดําเนินการ  เรื่องยุทธศาสตรของผูแทน
พระองค  มหาวิทยาลัยควรทําอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม  ควรมีการวิเคราะห  สังเคราะห  วาทําอยางไร 
จึงจะสําเร็จ  ซ่ึงหลักการพัฒนาอยางตอเนื่องนั้นใชเวลาอยางนอย ๓ ป เพ่ือสรางใหองคกรเขมแข็งและยั่งยืน  
โดยจะตองมีงานวิจัยท่ีครอบคลุม 
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ๑)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๒) ไปยังสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงไดอนุมัติปริญญา
แลวเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๒) แจงผลการพิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย  คณะครุศาสตร  เพ่ือทราบ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๓) แจงผลการพิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะครุศาสตรเพ่ือทราบ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 



 ๓ 

 
 ๔) แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  ไปยัง
คณะครุศาสตรเพ่ือทราบ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๕) แจ งผลการ พิจารณารายละเ อียดของหลักสูตร  มคอ .๒ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  และคณะครุศาสตร  
เพ่ือประสานผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไขและเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๖) แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ปรับแกไขตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือประสาน
ผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไข  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๗) แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒)  ไปยังคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือประสานผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไข  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาในวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๘) แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือปรับแกไขตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเ พ่ือพิจารณาในวัน ท่ี                        
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดจัดทําประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการ
แตงตั้งอาจารยพิเศษ เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาจารยพิเศษท่ีสภาวิชาการใหความเห็นชอบ            
ไปแลวนั้นใหข้ึนบัญชีเปนอาจารยพิเศษไวเปนเวลา ๒ ปการศึกษา นับตั้งแตวันท่ีสภาวิชาการใหความเห็นชอบ 
เวนแตอาจารยพิเศษท่ีข้ึนบัญชีรายชื่อไวแลวแตสาขาวิชาไดมอบหมายใหสอนในรายวิชาใหมใหเสนอความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง  ซ่ึงขณะนี้คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดเสนอขออนุมัติแตงตั้ง
อาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  โดยคณะไดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยพิเศษ
ครบถวนเปนไปตามเกณฑ  และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะเรียบรอยแลว   
จึงเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ จํานวนท้ังส้ิน ๙๓ คน ดังนี้ 
 



 ๔ 

 
  ๑.  คณะครุศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี                
๒/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ คน ดังนี้  
  ๑)  ผศ.ดร.ศันสนีย  จันทรสถิตยพร  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
  ๒)  อาจารย ดร.ศิราพร  งามแสง  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
  ๓)  อาจารยชิษณุพงษ  เสนียวงศ ณ อยุธยา  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
  ๔)  อาจารยชยุต  วิจิตรวงศ  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
  ๕)  อาจารย ดร.ศิริลักษณ  เส็งมี  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ๖)  อาจารย ดร.เยาวนาตร  อินทรสําเภา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ๗)  อาจารยพรพงศ  ศิริสุขเจริญพร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
  ๘)  อาจารยวิษณุ  บุญมารัตน  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    ๙)  อาจารยสุภิรัตน  ศรีพุทธางกูร  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    ๑๐) อาจารยศิตภัทร  ศิริฉัตรเดชา  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    ๑๑) อาจารยกฤติกา  ศรีคําดี  สาขาวิชาภาษาไทย 
    ๑๒) อาจารยฌานิศ  วงศสุวรรณ  สาขาวิชาภาษาไทย 
   ๑๓) ผศ.เลิศลักษณ  กลิ่นหอม สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   ๑๔) อาจารยหัทยา  มัทยาท สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
    ๑๕) อาจารยอาภาพรรณ  มณีรัศยากร สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
    ๑๖) ผศ.ดร.เก้ือกูล  สถาพรวจนา      สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
    ๑๗) อาจารยทรงวุฒิ  อยูเอ่ียม      สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   ๑๘) อาจารยเกียรติศักดิ์  ม่ันจิตร สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 
  ๒. คณะวิทยาการจัดการ เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔๖ คน ดังนี้ 
  ๑)  อาจารยประณิตา  นัดพบสุข สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  ๒)  อาจารย ดร.รุงอรุณ  กระแสรสินธุ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  ๓)  อาจารย ดร.สุรทิน  กรีดํารงศักดิ์    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  ๔)  อาจารยกนกวรรณ  เกียรติเสวี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  ๕)  อาจารยชาญณรงค  ธรรมพนิชวัฒน สาขาวิชาการตลาด 
  ๖)  อาจารยพงษศักดิ์  ศักดิ์สมุทรานันท สาขาวิชาการตลาด 
  ๗)  อาจารยวุฒิชัย  พิพัฒนรังสรรค  สาขาวิชาการตลาด 
  ๘)  อาจารยจตุพร  เปยมจิตเมตตา  สาขาวิชาการตลาด 
  ๙)  อาจารยกมลทิพย  วงษภักดี  สาขาวิชาการตลาด 
  ๑๐) อาจารยสุภิรัตน  ศรีพุทธางกูร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
  ๑๑) อาจารยสุดารัตน  จิตรเปรมวณิชย สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
  ๑๒) อาจารยจิราพร  จิตสุทธนาผล  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 



 ๕ 

 
  ๑๓) อาจารยดวงพร  ราษฎรเจริญ  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๑๔) อาจารยนรินทิพย  ทรายสุวรรณ สาขาวิชาการบัญชี 
  ๑๕) อาจารยพนิดา  ธรรมธร  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๑๖) อาจารยพรเพ็ญ  องอาจวาจา  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๑๗) อาจารยภรณชนก  บูรณะเรข  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๑๘) อาจารยมาฆวัน  กาบินพงษ  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๑๙) อาจารยวีระ  ศิลปรัตนาภรณ  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๒๐) อาจารยสุภาพ  ผดุงศักดิ์ชัยกุล สาขาวิชาการบัญชี 
  ๒๑) อาจารยอนิสรา  บุญศักดิ์  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๒๒) อาจารยอาภากร  เทศพันธ  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๒๓) อาจารยอํานวย  เผาจิตรกุล  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๒๔) อาจารยอัจฉรา  มานะอริยกุล  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๒๕) อาจารยสุวิมล  ทองพลี  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๒๖) อาจารยภัทรนิษฐ  ธีระดนัยศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี 
  ๒๗) อาจารยนิภาพรรณ  ธรรมวิริยะสติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ๒๘) อาจารยพรชัย  ธรรมวิริยะสติ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ๒๙) อาจารยธีราพร  รอดม่ันคง  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ๓๐) อาจารยอัมรินทร  ยังอยู  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ๓๑) อาจารยณัฐวัฒน  ฐิตวัฒนา  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ๓๒) อาจารยอุดม  เพ่ิมศักดิ์มีทรัพย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ๓๓) อาจารยราชวัลลภ  ลําพูน  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ๓๔) อาจารยบริรักษ  บุณยรัตพันธุ  สาขาวิชานิเทศศาสตร 
  ๓๕) อาจารยกุลรัตน  มิตรอุปถัมภ  สาขาวิชานิเทศศาสตร 
  ๓๖) อาจารย ดร.ประณยา  กิจสาสน สาขาวิชาการจัดการ 
  ๓๗) อาจารยวงศรวี  นพวงศ ณ อยุธยา สาขาวิชาการจัดการ 
  ๓๘) อาจารยศรัณยา  พ่ึงพินิจ  สาขาวิชาการจัดการ 
  ๓๙) อาจารยวิชัย  ทองคําแมนศรี  สาขาวิชาการจัดการ 
  ๔๐) อาจารยเพชรคณา  บูรณะรุงเรืองกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
  ๔๑) อาจารยภัทรารัช  แกวพลายงาม สาขาวิชาการจัดการ 
  ๔๒) อาจารยศิริรักษ  บุญพรอมรักษา สาขาวิชาการจัดการ 
  ๔๓) อาจารยเทิด  ทองดี   สาขาวิชาการจัดการ 
  ๔๔) น.ท.หญิง รัชฎาภรณ  เริ่มลาวรรณ สาขาวิชาการจัดการ 
  ๔๕) อาจารยธีรนุช  โมกขะเวส  สาขาวิชาการจัดการ 
  ๔๖) อาจารยสุชานาถ  พัฒนวงศงาม สาขาวิชาการจัดการ 
 
 
 
 



 ๖ 

 
  ๓.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  
ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ และครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๑๘ คน ดังนี้ 
   รายชื่ออาจารยพิเศษโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  จํานวน  ๕  คน  
ดังนี้ 
  ๑)  อาจารย ดร.สุปรีชา  หิรัญบูรณะ สาขาวิชารัฐศาสตร 
  ๒)  อาจารย ดร.สิริมาส  หม่ืนสาย  สาขาวิชารัฐศาสตร 
  ๓)  อาจารยศิริประภา  ประสมบุญ  สาขาวิชานิติศาสตร 
  ๔)  ส.ต.ท. มนตรี  แดงศร ี  สาขาวิชานิติศาสตร 
  ๕)  อาจารยแสงธัมม  แสงบุญธรรม สาขาวิชานิติศาสตร 
 

  รายชื่ออาจารยพิเศษโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  จํานวน ๑๓ คน  
ดังนี้ 
  ๑)  อาจารยสมารท  อุปถัมภนิรันดร สาขาวิชานิติศาสตร 
  ๒)  อาจารยวิรัตน  ทีภูเขียว   สาขาวิชาดนตรีสากล 
  ๓)  อาจารยชัชวาล  พูลผล  สาขาวิชาดนตรีสากล 
  ๔)  อาจารยณัฐพงศ  เจริญรัตน  สาขาวิชาดนตรีสากล 
  ๕) อาจารยวินิตา  หอมเสมอ สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
  ๖) อาจารยปฐมารัตน  มาระโภชน  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
  ๗) อาจารยธารกมล  ฐานะชาลา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  ๘) อาจารยสมเกียรติ์  สาธิตพิฐกุล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  ๙) อาจารยทิพภา  ปลีหะจินดา  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ 
         บรรณารักษศาสตร  
  ๑๐) อาจารยพิมลอร  ตันหัน  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ 
         บรรณารักษศาสตร 
  ๑๑) อาจารยเบญจรงค  โควาพิทักษเทศ สาขาวิชาทัศนศิลป 
  ๑๒) อาจารยนรเศรษฐ  ไวศยกุล  สาขาวิชาทัศนศิลป 
  ๑๓) อาจารยปรเมษฐ  ใจหาว  สาขาวิชาทัศนศิลป 
 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร                
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑)  นางสาวศิริประภา  ประสมบุญ  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีอยู
ในระดับต่ํา คือ ๒.๑๓  และผลการเรียนในแตละรายวิชามีระดับคะแนนท่ีต่ําเปนสวนมาก 
  ๒)  นายแสงธัมม  แสงบุญธรรม  มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลายครั้ง 
 
 



 ๗ 

 
  ๔.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  
ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๗ คน ดังนี้ 
  ๑)  อาจารยสุพัตรา  นาคประเสริฐ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  ๒)  อาจารยขวัญประชา  ปองปอม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  ๓)  อาจารยรัฐวุฒิ  สมบูรณธรรม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  ๔)  อาจารยโสภณ  เกษสําโรง  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  ๕)  อาจารยอรพรรณ  สรอยประเสริฐ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  ๖)  อาจารยเกสร  เจริญสิทธิสงค  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  ๗)  อาจารยนิติพัฒน  ม่ิงพรประกิจ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

  ๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔ คน ดังนี้ 
  ๑)  อาจารยสุขัณ  กุลละวาณิชย  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
  ๒)  อาจารยศักดิ์วิชิต  ม่ันคง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
  ๓)  อาจารยสุนทร  กองสินธุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
    ๔)  นายสรณะ  กองกุลศิร ิ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑) มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจอาจารยท้ังหมดในคณะโดยภาพรวมตั้งแต
สาขาวิชา ซ่ึงแนวโนมในอนาคตมหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาลดนอยลง 
   ๒) ใหพิจารณาจากอาจารยท่ีประจําหลักสูตรท่ีถูกปด  ซ่ึงอาจารยประจํา
หลักสูตรจะมีภาระงานนอยลง 
   ๓)  ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะในการแตงตั้งอาจารยพิเศษเปน ๒ กรณี คือ 
กรณีท่ี ๑ ขอเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษเปนไปตามกรอบระยะเวลา และกรณีท่ี ๒ ขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ                  
ไมเปนไปตามกรอบระยะเวลา  ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาแลว  เกิดจากปจจัยตางๆ เชน เอกสารประวัติของ
อาจารยพิเศษมีความลาชา  เกิดจากตัวอาจารยไมสงเอกสารใหกับคณะ  ประกอบกับคณะกรรมการสภา
วิชาการอยูในชุดนี้เปนคณะกรรมการรักษาการ ในการนัดประชุมยังไมมีปฏิทินกําหนดวันประชุมท่ีชัดเจน  และ
เม่ือพิจารณาจากเอกสารการประชุมจากคณะกรรมการประจําคณะแลวเห็นวา คณะไดพิจารณาในการแตงตั้ง
อาจารยพิเศษมาแลวไมนอยกวาสามเดือน  จึงเห็นควรใหอนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษได ต้ังแตวันท่ี
คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ  สวนบางคณะท่ีเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษไมทันตาม
กรอบระยะเวลากอนสามเดือน  เห็นควรอนุมัติรายชื่ออาจารยพิเศษได  แตควรจัดตางรางสอนใหกับอาจารย
พิเศษในภาคการศึกษาหนา  
   ๔) เฉพาะกรณีท่ีมี ๒ คณะท่ีเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษลาชา เสนอให
รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  พิจารณาใน ๒ กรณีดังกลาวอีกครั้ง  แลวแจงสภาวิชาการเพ่ือทราบในการ
ประชุมครั้งหนา 
   ๖) การพิจารณาอาจารยพิเศษควรพิจารณาจากอาจารยภายในมหาวิทยาลัย          
ท่ีภาระงานยังไมถึงเกณฑกอน 



 ๘ 

 
   ๗) ขอสังเกตของอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรณี
นางสาวศิริประภา  ประสมบุญ  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีอยูในระดับต่ํา คือ ๒.๑๓ และผลการเรียน
ในแตละรายวิชามีระดับคะแนนท่ีตํ่าเปนสวนมาก และนายแสงธัมม  แสงบุญธรรม  มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
หลายครั้ง  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา หากคณะ/สาขาวิชา มีอาจารยพิเศษทานอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวน             
ใหพิจารณามอบหมายทานอ่ืนกอน  แตถาจํานวนผูสอนมีไมเพียงพอจึงจะนํามาพิจารณาตอไป 
   ๘)  ควรมีการประเมินผลการสอนของอาจารยพิเศษจากนักศึกษา 
   ๙)  ในการประชุมครั้งถัดไปใหนําตารางสอนอาจารยพิเศษมาเสนอตอสภา
วิชาการเพ่ือพิจารณาวาอาจารยพิเศษสอนประกบคูกับอาจารยประจําทานใด 
   ๑๐) สภาวิชาการใหความสําคัญกับอาจารยพิเศษมาก  โดยเจตนาท่ีใหอาจารย
ประจําสอนประกบคูกับอาจารยพิเศษคือ  เพ่ือใหอาจารยประจํานั้นไดเรียนรูประสบการณทางปฏิบัติการท่ีมาก
จากอาจารยพิเศษ 

  มติท่ีประชุม สภาวิชาการไดพิจารณาจากเอกสารท่ีเสนอขออนุมัติแตงตั้ง
อาจารยพิเศษแลวพบวา คณะมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว  กอนครบกําหนดตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  แตเกิดความลาชาเรื่องกระบวนการทางเอกสาร  การขอ
ประวัติจากอาจารยพิเศษเพ่ือข้ึนทะเบียนอาจารยพิเศษ  เปนเหตุใหนําเขาท่ีประชุมสภาวิชาการลาชา  จึงทําให
การดําเนินการอนุมัติอาจารยพิเศษในครั้งนี้เกิดความลาชาไป แตเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการเรียนการสอน
ของคณะ และเม่ือพิจารณาจากเอกสารแลวนั้นพบวา บางคณะท่ีดําเนินการมากอนไมนอยกวาสามเดือน              
จึงเห็นควรอนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษตามวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ  สภาวิชาการจึงมี
มติเห็นชอบและอนุมัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษตั้งแตวันท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  และมี
ขอสังเกตดังนี้ 

  ๑) อนุมัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร จํานวน ๑๘ คน  
อนุมัติตั้งแตวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  ๒) อนุมัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ จํานวน              
๔๖ คน อนุมัติตั้งแตวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  ๓) อนุมัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน ๗ คน อนุมัติตั้งแตวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

  ๔) อนุมัติการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ท่ีเสนอขอจํานวน ๕ คน ตามการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมี
ขอสังเกตของอาจารยพิเศษ ๑ ราย คือ นางสาวศิริประภา ประสมบุญ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตร ี              
อยู ในระดับต่ํ า  คือ  ๒ .๑๓ และผลการ เรี ยนในแตละรายวิ ชา มีระดับคะแนนท่ีต่ํ า เปนส วนมาก                         
ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาการเห็นวาหากคณะ/สาขาวิชา มีอาจารยพิเศษทานอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนกวา
อาจารยพิเศษท่ีเสนอมาใหพิจารณามอบหมายอาจารยทานอ่ืนกอน แตถาจํานวนผูสอนมีไมเพียงพอจึงจะนํามา
พิจารณาตอไป 
 ๕)  คณะท่ีเสนอขออนุมัติแตงต้ังอาจารยพิเศษไมทันตามกรอบระยะเวลา                
กําหนดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไมนอยกวาสามเดือน  เห็นควรอนุมัติรายชื่ออาจารย
พิเศษไดคือ อาจารยพิเศษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ๔ คน และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวน ๑๓ คน เห็นควรใหคณะดังกลาวแตงตั้งอาจารยพิเศษและกําหนดตารางสอนใหกับอาจารยพิเศษ               
ในภาคการศึกษาถัดไป 



 ๙ 

 
 ๔.๒ พิจารณาเลือกกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิเปนรองประธาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ประกอบดวย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง  เปนประธาน 
(๒) กรรมการสภาวิชาการ  ผูทรงคุณวุฒิ  คนหนึ่ง  เปนรองประธาน 
(๓)   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการ 
(๔) ผูแทนคณบดี  ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  หนึ่งคน  เปนกรรมการ 
(๕)  ผูแทนผูอํานวยการ  และหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืน  ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  หนึ่งคน  เปนกรรมการ 
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๗) หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล  เปนผูชวยเลขานุการ 

    เพ่ือใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตามขอ ๑๐(๒) ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑            
ในการนี้จึงขอใหสภาวิชาการพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนรองประธาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาเลือก รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย แกวเก้ือกูล  
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ เปนรองประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 
 ๔.๓ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
   คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) ภายใตโครงการความรวมมือระหวาง
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒              
จึงนําเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขดังนี้ 
   ๑) หนา  ๑ ขอ  ๕ .๕ เ พ่ิมขอความ “และบริ ษัท ท่ี ทําความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย” 
   ๒) หนา ๙ หมวดท่ี ๓ เพ่ิมขอ ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (ไมมี) และขอ 
๑.๓  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบวิภาค (ไมมี) 
   ๓) หนา ๙ ขอ ๒.๑  ปรับเดือนในภาคการศึกษาท่ี ๑  และภาคการศึกษาท่ี ๒ 
   ๔) หนา ๑๔  รายวิชา MHR๒๐๑  ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  ซ่ึงไมตรงกับ
คําอธิบายรายวิชา หนา ๓๖ 
   ๕) หนา ๑๕  รายวิชา MMG๑๐๒ องคกรในยุคดิจิทัล ตรวจสอบชื่อวิชา               
ซ่ึงไมตรงกับคําอธิบายรายวิชา หนา ๔๐ 
 



 ๑๐ 

 
   ๖) ทบทวนการจัดเรียงลําดับรายวิชาในกลุมเดียวกัน 
   ๗) เพ่ิมชั่วโมงตอสัปดาหใตตารางแผนการศึกษา หนา ๑๘ – ๒๑  
   ๘) ปรับแก ไขรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร                
ในภาคผนวกประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
   ๙) แนบหนังสือขอตกลงความรวมมือ MOU เพ่ิมเติมในภาคผนวก 
   ๑๐) ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา ชื่อวิชา และตรวจสอบการพิมพตลอด
ท้ังเลมอีกครั้ง 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมอบผูพัฒนาหลักสูตร  
ปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  หากแกไขเรียบรอยแลวมอบฝาย
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ พิจารณารายละเอียดการแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.
๐๘)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) โดยขอปรับแกไขแผนการรับนักศึกษาภาคปกติจากเดิมแผนรับจํานวน ๔๐ คน ปรับเพ่ิมเปนจํานวน 
๖๐ คน  ในปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  เหตุผลในการปรับปรุงแกไขคือ ปรับแกไขแผนการรับนักศึกษา  
ภาคปกติ  ใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   มติท่ีประชุม   
   ๑)  เห็นชอบการขอปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ในการขอปรับแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ
จากเดิมรับจํานวน ๔๐ คน ปรับเพ่ิมเปนจํานวน ๖๐ คน ในปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ โดยเสนอแนะ           
ใหแบงนักศึกษาเปน ๒ กลุมเรียน  และมอบผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดเตรียมขอมูลเพ่ือแสดงความพรอมในดาน
ตางๆ  สําหรับการขอปรับเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย 
   ๒)  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
 ๖.๒ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๓) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                    
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๓) ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๗๑๒ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน รวมท้ังสิ้นจํานวน ๗๑๓ คน  ดังนี ้
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (คร้ังท่ี ๓) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
๑ การศึกษา ๓ - - ๓ 
๒ ศิลปศาสตร ๑๔๐ - - ๑๔๐ 
๓ วิทยาศาสตร ๑๐๓ ๑ - ๑๐๔ 
๔ การบริหารธุรกิจ ๑๖๐ - - ๑๖๐ 
๕ รัฐประศาสนศาสตร ๑๐๑ - - ๑๐๑ 
๖ การบัญชี ๔๑ - - ๔๑ 
๗ วิศวกรรมศาสตร ๓ - - ๓ 
๘ สาธารณสุขศาสตร ๑๒๑ - - ๑๒๑ 
๙ นิเทศศาสตร ๓๐ - - ๓๐ 

๑๐ รัฐศาสตร ๕ - - ๕ 
๑๑ นิติศาสตร ๕ - - ๕ 

 รวมท้ังสิ้น ๗๑๒ ๑ - ๗๑๓ 

 
  มติท่ีประชุม  
  ๑) อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑     

(ครั้งท่ี ๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๑๒ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน รวมท้ังสิ้นจํานวน ๗๑๓ คน  
ในหลักการ และเห็นชอบใหลงวันอนุมัติการสําเร็จการศึกษาในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ี               
งานทะเบียนกําหนด 

    ๒) เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 
 ๖.๓ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม           
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
 
 
 

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