
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๘ ตุลาคม 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. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร  กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   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 
                          ๑.  ประธานท่ีประชุม  แจงเรื่อง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  และ                
ท่ีปรึกษา  เรงดําเนินการโครงการความรวมมือผลิตบัณฑิตพรีเม่ียมระหวางสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงประกอบไปดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง  
เปนกลุมตัวอยาง และกลุมสถานประกอบการขนาดใหญ เชน ซีพี ออลล  โดยมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการคัดเลือก



 ๒ 

ใหเขารวมโครงการมีจํานวนไมถึง ๑๐ มหาวิทยาลัย หลักสูตรความรวมมือเปนแบบหลักสูตร ๔ ป รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเปนแบบเรียนทฤษฎีท่ีมหาวิทยาลัย ๓ เดือน  สลับกับฝกอาชีพในสถานประกอบการณ   
๓ เดือน ซ่ึงจะมีการสลับกันลักษณะนี้ตอเนื่องเปนระยะเวลา ๔ ป โดยหลักสูตรนี้จะเกิดผลดีตอนักศึกษาคือ   
ซีพี ออลล  จะใหทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา ๗๐% กับมหาวิทยาลัย สวนอีก ๓๐% นักศึกษาเปนผูออก
คาใชจาย  มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการนํารอง มีจํานวน ๓ มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และ
ไดดําเนินการยกราง ๒ หลักสูตร  ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไดแก ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม และ ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา  ซ่ึงท้ัง ๒ หลักสูตร
นี้จะเปนการเปดรับนักศึกษาในแนวใหมคือ เปดรับนักศึกษาจํานวน ๒ หองๆ ละ ๔๐ คน ระบบบริหารจัดการ
จะเรียนท้ังหมด ๘ รายวิชาท่ีเปนรายวิชาของ ซีพี ออลล สําหรับการประกันงานประกันคนนั้นทาง ซีพี ออลล 
จะใหงานทําแกนักศึกษา ๑๐๐%  ซ่ึงรายละเอียดในสวนนี้จะนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในเรื่อง
กรอบอัตรากําลัง  โดยจะเสนอปรับแผนกรอบอัตรากําลังของคณะวิทยาการจัดการใหรองรับการดําเนินการ
ของหลักสูตรใหมท้ัง ๒ หลักสูตร  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันพุธ ท่ี ๒๖  กันยายน ๒๕๖๑                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยใหเพ่ิมขอความในหนาสุดทายของรายงานการ
ประชุมดังนี้ 
      รายงานการประชุมนี้ไดผานการรับรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี..../๒๕๖๑  
วันท่ี............. เดือน..................... พ.ศ. ๒๕๖๑  แลว 
 
        ลงชื่อ...............................................................    
              (รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร  ภูผะกา) 
                   อธิการบดี 
                        ประธานสภาวิชาการ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑            
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
   ๑)  แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  ไปยังคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  และนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแลวเม่ือวันเสารท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทํา
ขอมูลเพ่ือเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 



 ๓ 

 
   ๒)  แจงผลการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ไปยังคณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป ซ่ึงขณะนี้ไดลงนามเรียบรอยแลว 
   ๓)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายท่ีเสนอขออนุมัติ  ยกเวนอาจารย ๔ คน ไดแก ๑) อาจารย 
ดร.จําปูน  สําอาง  โดยใหตรวจสอบงานวิจัยวาเรียบรอยแลวหรือไม  ๒) อาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย  
เนื่องจากไมมีประสบการณการสอน  ๓) ผศ.น้ําตาล  เทพพิพัฒน  เนื่องจากไมมีงานวิจัย  และ ๔) อาจารย           
จารุต  ฐิติวรณ  เนื่องจากไมมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  โดยมอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารยท้ัง ๔ คน  อีกครั้งใหครบถวน  สวนรายอ่ืนๆ ใหเสนอคําสั่งแตงตั้งไปยังอธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม  
ซ่ึงขณะนี้ไดลงนามเรียบรอยแลว 
   ๔)  แจงผลการพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง 
การกําหนดกลุมวิชาและสาขาวิชาเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไปยังงานเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพ่ือปรับแกไข  ซ่ึงจะปรับแกไขรหัสวิชาโดยยึดการลงรหัสตามประกาศ             
เกณฑกลาง  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  
   ๕) แจงผลการพิจารณาการปรับแกไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ไปยัง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือแจงผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไขตามขอเสนอแนะ  ซ่ึงขณะนี้ปรับแกไข
เรียบรอยแลว  และฝายเลขานุการไดแจงเวียนมติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการแลวเม่ือวันท่ี ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ แจงผลการพิจารณาการปรับแกไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
ท่ีประชุมพิจารณาวาระ ๔.๕  พิจารณาการปรับแกไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซ่ึงมติท่ีประชุม 
มอบผูพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  นําขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ไปดําเนินการปรับแกไข  ศึกษารายละเอียดใหครบถวนโดยหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หารือกับสภาวิชาชีพ เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู  ซ่ึงผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการปรับแกไขตาม
มติสภาวิชาการเรียบรอยแลว ฝายเลขานุการจึงไดเวียนมติเพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการสภาวิชาการ           
อีกครั้งเม่ือวันศุกรท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑   

     สภาวิชาการมีมต ิ๑. อนุมัติการปรับแกไข มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุข ศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
โดยมีขอแกไขดังนี้  ๑) หนา ๑ ขอ ๓ วิชาเอกควรจะเปนสาธารณสุขศาสตร  ๒) หนา ๘ ใหตรวจสอบตัวเลข
ยอดรวมนักศึกษา ในป พ.ศ. ๒๕๖๓  ใหถูกตอง 

 
 



 ๔ 

 
   ๒. มอบผูพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร  นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปดําเนินการปรับแกไข  หากเรียบรอยแลวใหเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรในวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑  ตอไป 
  รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แกวเก้ือกูล  ใหขอมูลวา จากการประชุมกับ
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)  โดยหลักการควรเปนหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑ 
หรือไม  แลวใหสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตใชหลักสูตรยอนหลังกับนักศึกษารหัส ๕๙ และ ๖๐ เนื่องจาก  
ตอนท่ีปรับปรุงหลักสูตรยังไมปรากฏสภาวิชาชีพตอนป ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ แตทางสาขาไดปรับปรุงหลักสูตร
ไปแลว  แตเม่ือมีกรอบของสภาคณบดีเกิดข้ึนก็นํามาปรับปรุงตอนป ๒๕๖๑ แลวขออนุญาตใชกับนักศึกษา           
ป ๕๙ และ ๖๐ ดังนั้นจึงตองใสเปนหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑ หรือไม 
  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงวา สภาวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนไดพิจารณาใหความเห็นชอบ มคอ.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เม่ือคราวประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบฝายวิชาการใหเรงประสานหารือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาดวนวาเปนหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ ไดหรือไม เพ่ือยืนยันกับสภาวิชาชีพ  และ
นําขอมูลดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๓.๓ พิจารณาการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑             
ท่ีประชุมมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการประสานกองนโยบายและแผนใหมานําเสนอขอมูลการวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยระดับหลักสูตรในท่ีประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ท่ีประชุม  ขออนุญาตเลื่อนวาระนี้ออกไป  และมอบฝายเลขานุการประสาน            
ไปยังกองนโยบายและแผนใหมานําเสนอขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรในคราวประชุม           
ครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ             
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี           
๕/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑ คน  คือ อาจารยรุงทิพย  กลิ่นสุหราย  สาขาวิชานิติศาสตร   
  ฝายเลขานุการไดตรวจสอบภาระงานของอาจารยประจําแลวพบวาสอนเกิน
ภาระงานจึงสามารถจางอาจารยพิเศษมาสอนได  และอาจารยรุงทิพย  กลิ่นสุหราย  มีคุณสมบัติเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 



 ๕ 

 
  มติท่ีประชุม  
  ๑.  ใหปรับแกไขคุณวุฒิของอาจารยรุงทิพย  กลิ่นสุหราย  จาก “นบ.  และ 
นม.”  แกไขเปน น.บ.  และ น.ม. 
  ๒.  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑ คน  และมอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป     
 
 ๔.๒  พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
    บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ดังนี้ 
    ๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑ คน คือ อาจารย 
ดร.สุรมน  ไทยเกษม  คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาการบริหารธุรกิจ) เนื่องจากลาออกจากราชการ 
เปล่ียนเปน อาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย  คุณวุฒิ วศ.ม. (การจัดการพลังงาน)  และกําลังรออนุมัติการ
สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
    ๒.  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ คน คือ 
อาจารย ดร.สุรมน  ไทยเกษม  คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาการบริหารธุรกิจ) เนื่องจากลาออกจาก
ราชการ  เปล่ียนเปน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  เชนะโยธิน  คุณวุฒิ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  บธ.ม. (การ
จัดการ)  โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๕ คน ดังนี้  
     ๑) *รองศาสตราจารย ดร.สุธี  ประจงศักดิ์  คุณวุฒิ  ค.อ.ด. (การบริหาร
การอาชีวศึกษา) 
    ๒) *ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  มงคล  คุณวุฒิ  ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลย)ี 
    ๓ )  *ผูช วยศาสตราจารย  ดร .นภดล  เชนะโยธิน  คุณวุฒิ  บธ .ด . 
(บริหารธุรกิจ) 
    ๔) อาจารยศรินยา ประทีปชนะชัย คุณวุฒิ วศ.ม. (การจัดการพลังงาน) 
และกําลังรออนุมัติการสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
    ๕) อาจารยประเวช  เชื้อวงษ  คุณวุฒิ วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)  
    โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
     เนื่องจากเอกสารหลักฐานรายละเอียดการสําเร็จการศึกษาของ อาจารยศรินยา  
ประทีปชนะชัย  ยังไมเรียบรอย  ท่ีประชุมจึงขอถอนวาระนี้ออกไปกอน 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
 ๔.๓ พิจารณาการขออนุมัติการปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา            
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอใหมหาวิทยาลัยรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรท่ีเปนปจจุบัน  พรอมท้ังขอมูลการรับนักศึกษาในปการศึกษา 
๒๕๖๐ และขอมูลการดูแลนักศึกษาคงคางในหลักสูตร  ท่ีมีผลการประกันคุณภาพภายในองคประกอบท่ี ๑ 
(การกํากับมาตรฐาน) มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาติดตอกัน            
๒ ป ในปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ซ่ึงจากการประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑              
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรไดรายงานความกาวหนาดังนี้  

   ๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไมผานการกํากับมาตรฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ขอท่ี ๑๑ การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
    ๑.๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือป ๒๕๕๙ 
เนื่องจากคุณสมบัติอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
    ๑.๒  อยูระหวางดําเนินการขอเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน             
แทนอาจารยท่ีลาออก 
   ๑.๓  หลักสูตรรายงานขอมูลพ้ืนฐานและแผนการศึกษารายบุคคลของ
นักศึกษาตกคาง จํานวน ๕ คน คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

    ๑.๔  หลักสูตรจะดําเนินการปดหลักสูตรเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาทุกคน 
 

   สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้ง ท่ี ๖/๒๕๖๑                   
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ท่ีประชุมมีมติ  ๑. เห็นชอบรายงานความกาวหนาของแนวทางการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีไมผานองคประกอบท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)  ๒. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการงดรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๕๙) และหลักสูตร                      
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เพ่ือใหเปนไป
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้หากยังดําเนินการไมเปนไปตามเกณฑใหดําเนินการ
ปดหลักสูตรและดูแลนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
    ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) ไมผานการกํากับมาตรฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ขอท่ี ๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ไมครบตามเกณฑ  โดยขาดอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน ๒ คน 

  ๒.๑  งดรับนักศึกษา ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๙ เนื่องจากไมผานการประกัน
คุณภาพและอาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑ 
   ๒.๒  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกาศรับอาจารยเปนลําดับมาตั้งแตป
การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๓ ครั้ง ปจจุบันประกาศรับครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๒ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 
 



 ๗ 

 

  ๒.๓  หลักสูตรรายงานขอมูลปจจุบันและแผนการศึกษารายบุคคลของ
นักศึกษา โดยมีนักศึกษาตกคาง จํานวน ๑๓ คน (รหัส ๕๗ จํานวน ๓ คน และรหัส ๕๘ จํานวน ๑๐ คน)            
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ๒.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน มีมติท่ีประชุม
รวมกันวายังไมสามารถกําหนดระยะเวลาการปดหลักสูตรไดเนื่องจากมีนักศึกษาตกคาง 
  เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้  
  ๑)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร           
ไดเสนอขอปดหลักสูตร  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ในคราวประชุมครั้ง ท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ มติ ท่ีประชุม เห็นชอบใหปดหลักสูตร              
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  เนื่องจากมีผลการประเมินไมผานองคประกอบ
ท่ี ๑ ดานการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ๒ ปตอเนื่อง และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ
บัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มติท่ีประชุม เห็นชอบใหปด
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  และเสนอสภาวิชาการตอไป 
  ๒)  คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๕ – ๖ 
กันยายน ๒๕๖๑ มีขอเสนอแนะใหปดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  เนื่องจาก 
มีผลการประเมินไมผานองคประกอบท่ี ๑ ดานการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ๓ ปตอเนื่อง และผานความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเสนอ           
สภาวิชาการเพ่ือพิจารณาตอไป 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  หลักสูตรไมไดเปนผูเสนอขออนุมัติปดหลักสูตร             
แตเนื่องจากมีผลการประเมินไมผานองคประกอบท่ี ๑ ดานการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ๓ ปตอเนื่อง  
มหาวิทยาลัยจึงตองพิจารณาดําเนินการปดหลักสูตร 
  ๒)  เนื่องจากหลักสูตรอยูในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จึงควร
หาอาจารยประจําหลักสูตรใหครบ 
  ๓)  ควรพัฒนาเปนหลักสูตรอบรมระยะสั้นดานภาษาญี่ปุนแลวคิดเปนภาระงาน
ใหกับอาจารย 
   มติท่ีประชุม 
   ๑)  เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  ไมผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร                 
จึงเห็นสมควรใหปดหลักสูตรดังกลาว  และในอนาคตหากสาขาวิชามีความพรอมก็สามารถดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรข้ึนมาใหมได  ซ่ึงระหวางนี้ใหพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น   
   ๒ )   มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการ เสนอเรื่ องการปดหลักสูตรตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 



 ๘ 

 
 ๔.๔ พิจารณาการเสนอขอใชช่ือปริญญา อักษรยอ และครุยวิทยฐานะของ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  ตามท่ีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตร
ปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๖๑) ไดปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 
๒๕๕๘ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบหลักสูตรแลว เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๕๙)  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบหลักสูตรแลว เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมี
ความจําเปนในการขอใชชื่อปริญญา อักษรยอและครุยวิทยฐานะของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  มีปริญญาสามชั้นคือ 

(ก) เอก  เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ “ศป.ด.” 
(ข) โท   เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ “ศป.ม.” 
(ค) ตรี เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”        ใชอักษรยอ “ศป.บ.” 

  โดยแถบสีครุยวิทยฐานะประจําหลักสูตร คือ สีทอง 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑ )  แก ไข (ค )   ตรี   เรียกวา “ ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต” แก ไขเปน 
“ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต” 

๒) หลักสูตรนี้มีระบุใน มคอ.๑ หรือไม  หากไมมีระบุตองสงหลักสูตรนี้ไปท่ี 
กพ. เพ่ือตีคาเงินเดือน 
    มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอขอใชชื่อปริญญา อักษรยอ และครุยวิทยฐานะ
ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  และมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตอไป 
 
 ๔.๕ พิจารณาการแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ข้ันตอน
การเปด การปรับปรุง และการปดหลักสูตร พ.ศ. ............... 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรอยูระหวางการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร  จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศ  ข้ันตอนการเปด  การปรับปรุง  และการปดหลักสูตร พ.ศ. ......ซ่ึงไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑)  ลดข้ันตอนการเสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร  โดยใหสามารถเสนอ
แนวคิด  พรอมรางหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.๒) ตอคณะกรรมการ             
แตละชุด ตั้งแตคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ และสภาวิชาการ 

๒)  เพ่ิมหัวขอข้ันตอนการปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.๐๘) กรณีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของหลักสูตรท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตของหลักสูตร 

๓) ปรับข้ันตอนการเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปน
ปจจุบัน  ซ่ึงตองเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานการพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตรระบบออนไลน CHECO  

๔) ควรปรับแกไขรายละเอียดเหตุผลและขอมูลประกอบท่ีสําคัญในการปด
หลักสูตร 



 ๙ 

 
 ในการนี้  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดดําเนินการแกไข (ราง)

ประกาศดังกลาวตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จึ ง เ ส น อ ต อ ส ภ า
วิชาการเพ่ือพิจารณา 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  การขออนุมัติปดหลักสูตร  ควรเพ่ิมบทเฉพาะกาลวา “ท้ังนี้ตองเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ในกรณีท่ีหลักสูตรไดดําเนินการตามปกติและไดมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  แตท้ังนี้ในกรณีท่ีหลักสูตรไมผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยหรือ สกอ. และ             
ไมสามารถดําเนินการไดจะเสนอตอสภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป” 
  ๒)  หลักสูตรท่ีมีสภาวิชาชีพกํากับตองมีผูแทนของสภาวิชาชีพเขามามีสวนรวม
ในการวิพากษหลักสูตรดวย 
  ๓)  ใน (ราง) ประกาศฯ ขอ ๑.๑.๓ บรรจุหลักสูตรใหมในแผนการพัฒนา
หลักสูตรของคณะและมหาวิทยาลัย  หากหลักสูตรใดไมอยูในแผนการพัฒนาหลักสูตรตองดําเนินการปรับแผน 
และควรนําแผนการพัฒนาหลักสูตรภายใน ๕ ป ของคณะมานําเสนอตอสภาวิชาการในภาพรวม   
  ๔)  มหาวิทยาลัยควรวางแผนอัตรากําลังลวงหนา ๑๐ - ๒๐ ป  โดยสาขาวิชา
จะตองวางแผนทยอยขออนุมัติอัตรากําลังแทนอัตราเกษียณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ๕)  ชื่อ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ควรเปลี่ยนเปน  
“แนวปฏิบัติการขออนุมัติการเปด  การปรับปรุง  และการปดหลักสูตร” 
  ๖)  ตัดคําวา “ดําเนินการ” ออกท้ังหมด 
  ๗)  ขอ ๑.๑ ใหตัดคําวา “ทําการ” ออก 
  ๘) ขอ ๑.๑.๑  ใหตัดคําวา  “ผลการ” ออก 
  ๙) นําขอ  ๑.๑.๖  ยายมาเปนขอ ๑.๑.๒ 
  ๑๐ )ขอ ๑ .๑ .๓ ใหแกไขเปน “เปรียบเทียบขอมูลการเปดหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน” 
  ๑๑) ขอ ๑.๑.๕ แกไขเปน “อาจารยประจําหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจารยผูสอน  ใหมีจํานวนคุณวุฒิ  และคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร”   
  ๑๒) ขอ ๑.๑.๖  แกไขเปน “จัดความพรอมในการสนับสนุนการเรียนการสอน” 
  ๑๓ )ขอ  ๑ .๑ .๗  ข อสั ง เกต  หลักสูตรควรวิ เคราะห  ๓  ประเด็น คือ                      
๑) วิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน  ๒) จุดคุมทุน  และ ๓) ระยะเวลาคืนทุน  ซ่ึงตองระบุไดวาใชระยะเวลาคืน
ทุนก่ีป 
  ๑๔) ขอ ๑.๓ แกไขเปน “สาขาวิชาจัดทํา มคอ.๒ และวิพากษหลักสูตรใหม” 
  ๑๕) ขอ ๑.๘ แกไขเปน “กรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  ใหคณะและ
สาขาวิชาสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผานระบบการรับหลักสูตรออนไลน 
CHECO………..” 
  ๑๖) ขอ ๒.๑ แกไขเปน “สาขาวิชาทําการประเมินหลักสูตรในปท่ี ๓ ของการใช
หลักสูตร  และนําเสนอ มคอ.๒ ตอคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร”  
    กรณีหลักสูตรปรับปรุงตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยลวงหนา
กอนเปดภาคเรียน” (ขอสังเกต  ควรระบุระยะเวลาดําเนินการใหชัดเจน) 
 



 ๑๐ 

 
  ๑๗) ขอ ๓.๑  แกไขเปน “การปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงท่ีไมกระทบโครงสรางหลักสูตรและจํานวนหนวยกิต อาทิ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย
ประจําหลักสูตร  การแกไขคําผิด  การแกไขคําอธิบายรายวิชา ......” (ฯลฯ ใหตัดออกและใสขอมูลใหครบถวน)   
    สาขาวิชาท่ีประสงคจะปรับปรุงหลักสูตรตองเตรียมเอกสารตามแบบฟอรม 
สมอ.๐๘ พรอมไฟลอิเล็คทรอนิคส” 
  ๑๘) ขอ ๓.๔ แกไขเปน “สาขาวิชานําเสนอ สมอ.๐๘ จํานวน ๑๕ ชุด ตอสภา
วิชาการ กอนการประชุมอยางนอย ๑ สัปดาห และเตรียมการนําเสนอดวยสื่อนําเสนอโดยผูแทนสาขาวิชา” 
  ๑๙) เพ่ือใหเปนรูปแบบเดียวกันควรใชสัญลักษณหนาหัวขอเปนตัวเลขท้ังหมด 
  ๒๐) เนื่องจากประกาศฯ ฉบับนี้เปนเรื่องสําคัญไมควรมอบอํานาจ  จึงเห็นควร
ใหอธิการบดีเปนผูลงนาม 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร ข้ันตอนการเปด การปรับปรุง และการปดหลักสูตร พ.ศ. ...............  และมอบสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนปรับแกไข (ราง) ประกาศฯ ดังกลาวเพ่ิมเติมตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ                
ของคณะกรรมการสภาวิชาการใหครบถวน  และเสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศฯ ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
แจงการรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จํานวน ๔ คุณวุฒิ   
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๔ หลักสูตร  ดังนี้ 
   ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
   ๓ .  หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตร และ
บรรณารักษศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ๔.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี 
๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



 ๑๑ 

 
 ๖.๒ พิจารณาการขออนุมัติใชอาจารยประจําหลักสูตร ๔ คน เพ่ือดูแลนักศึกษา
ตกคางจนสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) และอาจารยประจําหลักสูตร ๓ คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) ไมผานการกํากับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙           
ขอท่ี ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด และไมผานการกํากับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ องคประกอบท่ี ๑ ขอ ๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไดขอปด
หลักสูตรแบบมีเง่ือนไข โดยจะดําเนินการปดหลักสูตรสมบูรณเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

  เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรและดูแลนักศึกษาตกคางใหมีคุณภาพ 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘                 
ขอ ๑๐.๒.๒ ยอหนาท่ี ๔ “กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี” มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติใชอาจารย
ประจําหลักสูตร ๔ คน ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือดูแลนักศึกษาตกคาง 
จํานวน ๕ คน คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑  โดยปจจุบันมีอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา ปท่ีจบ 

*1.นายอัมรินทร  นาคณัฐ
เศรษฐ 
X-XXXX-XXXX5-67-3 

อาจารย รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี 2555 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี 2550 
ค.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2533 

*2.นายกานต  เสกขุนทด 
X-XXXX-XXXX8-81-9 

อาจารย ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2553 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 
บ.ธบ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) สถาบันราชภฏัฉะเชิงเทรา 2541 
ค.บ. (ประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2534 

*3.นายภูริวัจน  รักษธน
อนันต 
X-XXXX-XXXX4-61-0 

อาจารย รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี 2553 
รป.ม. (การบริหารท่ัวไป) มหาวิทยาลัยบูรพา 2547 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต

เทคนิคกรุงเทพฯ 
2542 

4.นายธนบดี  ฐานะชาลา 
X-XXXX-XXXX5-27-00 

อาจารย รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยชินวัตร 2560 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  
(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

สถาบันราชภฏัราชนครินทร 2542 

      * อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร  

  
  ๒)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๙) ไมผานการกํากับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ๓ ปติดตอกัน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๐ ขอท่ี ๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรายงานขอมูลพ้ืนฐานและแผนการศึกษารายบุคคล
ของนักศึกษาตกคาง จํานวน ๑๓ คน (รหัส ๕๗ จํานวน ๓ คน และรหสั ๕๘ จํานวน ๑๐ คน) คาดวาจะสําเร็จ 



 ๑๒ 

 
การศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับอาจารยประจําหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 
๒๕๕๙  ม า เ ป น จํ า น ว น  ๑๓  ค รั้ ง  แ ต ไ ม มี ผู ม า ส มั ค ร  ท้ั ง นี้ ไ ด ข อป ดหลั ก สู ต ร แบบ มี เ ง่ื อน ไ ข  
โดยจะดําเนินการปดหลักสูตรสมบูรณเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

  เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรและดูแลนักศึกษาตกคางใหมีคุณภาพ 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ 
๑๐.๒.๒ ยอหนาท่ี ๔ “กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี” มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติใชอาจารยประจําหลักสูตร ๓ 
คน ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือดูแลนักศึกษาตกคาง จํานวน ๑๓ คน คาดวา
จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ) โดยปจจุบันมีอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา ปท่ีจบ 

*1. นางสาวอรอนงค  โรงรักษา 
X-XXXX-XXXX9-69-0 

อาจารย ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2550 

*2. นายวิเนส  จันทะวงษศรี 
X-XXXX-XXXX3-30-2 

อาจารย ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม 2542 

*3. นายอภิชาติ  คานนิม 
X-XXXX-XXXX5-05-0 

อาจารย ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 2545 

    * อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร  

 
   มติท่ีประชุม 
   ๑)  เหน็ชอบใหใชอาจารยประจําหลักสูตร ๔ คน เพ่ือดูแลนักศึกษาตกคางจนสําเร็จ
การศึกษา ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
๒๕๕๔)  
   ๒)  เหน็ชอบใหใชอาจารยประจําหลักสูตร ๓ คน เพ่ือดูแลนักศึกษาตกคางจนสําเร็จ
การศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
   ๓)  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการนําเสนอขอมูลการขออนุมัติใชอาจารยประจํา
หลักสูตรดังกลาวตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๖.๓ พิจารณาทบทวนข้ันตอนการนําหลักสูตรเสนอตอสภาวิชาการ 
  ในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการนั้น  ควรมีการกรองหลักสูตรกอนเขา
สภาวิชาการ  ดังนั้นจึงควรแตงตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองของสภาวิชาการ  ใหมีหนาท่ีตรวจสอบหลักสูตร            
เพียงอยางเดียว  ซ่ึงมีองคประกอบท้ังหมดของทุกคณะ  โดยใหเสนอผูแทนของทุกคณะเขามามีสวนรวมเพ่ือ 
สามารถชี้แจงหรือใหขอมูลสนับสนุนเพ่ิมเติมได 
  มติท่ีประชุม  เห็นควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ              
สภาวิชาการ  กอนเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 
 



 ๑๓ 

 
 ๖.๔ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
  การปฏิรูประบบฝกหัดครูเพ่ือรองรับพระราชดําริของสมเด็จพระเจาอยูหัว               
ในนามของสภาวิชาการตองการเห็นการปฏิรูปกระบวนการพัฒนาคน  และผลการพัฒนาวาเปนจริงหรือไม  
หรือเพ่ือการประกันคุณภาพ  หากมีปญหาจะไดใหคําแนะนําชวยเหลือในการพัฒนา  มหาวิทยาลัยควรมุงเนน
เรื่องการพัฒนาคน  เรื่องขวัญกําลังใจท้ังอาจารยและพนักงานสายสนับสนุน  นักศึกษาตองมีมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานภาษาอังกฤษท่ีจะเขาประชาคมอาเซียน   
  มหาวิทยาลัยตองมีธรรมนูญมหาวิทยาลัย  ระบบการศึกษามหาวิทยาลัย  
แผนพัฒนาการศึกษา  ควรนํามาตรฐานระดับอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศ          
มาวิเคราะหในสภาวิชาการ  รวมท้ังยุทธศาสตร ๒๐ ป ท่ีประกาศในกฎกระทรวง 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 
 
 

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