
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม 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       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. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี       ไปราชการ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      ติดภารกิจ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ      ติดภารกิจ 
 ๔. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา    ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ                     ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๒. นายอุดม  คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๓. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   เลขานุการสภาวิชาการแจงวา อธิการบดีประธานท่ีประชุม ไปราชการ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  แหวนเพชร ทําหนาท่ีประธาน                
การประชุมแทน 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ๑)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
 ๒) แจงผลการพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ เปนรอง
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณไปยังสํานักงานอธิการบดี  เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง  โดยท่ีประชุม
พิจารณาเลือก  รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แกวเก้ือกูล  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  เปนรอง
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ซ่ึงไดมีการเชิญประชุมเม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 ๓) แจงผลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือประสานผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ  และเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
 ๔) แจงผลการพิจารณารายละเอียดการแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือทราบ  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเม่ือวันท่ี                        
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 ๕) แจงผลการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาและการขออนุมัติการ                 
ใหปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๓)  ไปยังสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา และการ               
ขอรับปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๓) 
งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๑๒ คน และ
ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน รวมท้ังสิ้นจํานวน ๗๑๓ คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 

ที่ สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (คร้ังที่ 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 การบัญช ี ๔๑ - - ๔๑ 
๗ วิศวกรรมศาสตร ๓ - - ๓ 
๘ สาธารณสุขศาสตร ๑๒๑ - - ๑๒๑ 
๙ นิเทศศาสตร ๓๐ - - ๓๐ 

๑๐ รัฐศาสตร ๕ - - ๕ 
๑๑ นิติศาสตร ๕ - - ๕ 
 รวมทั้งสิ้น ๗๑๒ ๑ - ๗๑๓ 

 

 ผานการอนุมัติของคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะ  คณะกรรมการสภาวิชาการจาก
การแจงเวียนมติ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติปริญญา ในวันเสารท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญาบัตร
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๔) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๔) ระดับ  
ปริญญาตรี จํานวน ๑๑๘ คน  และระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน  รวมจํานวน ๑๒๐ คน โดยผานการอนุมัติ
ของคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาดังนี้ 
 

ที่ สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (คร้ังที่ ๔) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
๑ การศึกษา ๒ ๒ - ๔ 
๒ ศิลปศาสตร ๔๐ - - ๔๐ 
๓ วิทยาศาสตร ๒๕ - - ๒๕ 
๔ การบริหารธุรกิจ ๑๐ - - ๑๐ 
๕ รัฐประศาสนศาสตร ๑๙ - - ๑๙ 
๖ วิศวกรรมศาสตร ๑๑ - - ๑๑ 
๗ นิติศาสตร ๑ - - ๑ 
๘ รัฐศาสตร ๑๐ - - ๑๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๑๘ ๒ - ๑๒๐ 



 ๔ 

 
  มติท่ีประชุม  
  ๑)  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาบัตรของนักศึกษา ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑  (ครั้งท่ี ๔) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๑๘ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน 
รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๑๒๐ คน 

    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 
 ๔.๒ พิจารณาการเสนอขออนุมัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา                   
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่ออาจารยผูสอนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๕ หลักสูตร รวมจํานวน ๔๙ คน 
ดังตอไปนี้ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา               
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี                
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จํานวน ๔ คน ดังนี้ 

 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ 
   ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร  โรจนพิทักษกุล 

 ๓)  อาจารย ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ 
 ๔)  อาจารย ดร.กิตติวงค  สาสวด 
 

  ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๖ คน ดังนี้ 

 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง 
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนีย  บางเสน 
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 
 ๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช  พุฒแกว 
 ๕)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 ๖)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ 
 ๗)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 
 ๘)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ  สินถาวร 
 ๙)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรัตน  แผลงศร 
 ๑๐) อาจารย ดร.ลินดา  นาคโปย 
 ๑๑) อาจารย ดร.พรทิพย  คําชาย 
 ๑๒) อาจารย ดร.พรทิพย  อนเกษม 
 ๑๓) อาจารย ดร.สรรเสริญ  หุนแสน 
 ๑๔) อาจารย ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๕) อาจารย ดร.กฤษฎา  พลอยศรี 
 ๑๖) อาจารย ดร.นิวัตต  นอยมณี   (อาจารยพิเศษ) 
 



 ๕ 

 
  ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๖ คน ดังนี้ 
   ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ 

 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 ๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  มีสุข   (อาจารยพิเศษ) 
 ๕)  อาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล 
 ๖)  อาจารย ดร.พรทิพย  อนเกษม 
 

๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ จํานวน ๑๔ คน ดังนี้ 

  ๑)  อาจารย ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ 
  ๒)  อาจารย ดร.ปยะพงศ  พัดชา 
  ๓)  อาจารย ดร.ธนเดช  กังสวัสดิ์ 
  ๔)  อาจารย ดร.วิชุดา  จันทรเวโรจน 
  ๕)  อาจารย ดร.กิตติวงค  สาสวด 

     ๖)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวัสนันท  วงศประสิทธิ์ 
     ๗)  อาจารยจารุต  ฐิติวร 
     ๘)  อาจารย ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์ 

    ๙)  อาจารย ดร.ศิริลักษณ  หลอพันธมณี     (อาจารยพิเศษ) 
    ๑๐) อาจารย ดร.ชวาลศักดิ์  เพชรจันทรฉาย  (อาจารยพิเศษ) 
    ๑๑) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรพร  กําบุญ   (อาจารยพิเศษ) 
   ๑๒) อาจารย ดร.อาภรณ  ภูเผือก    (อาจารยพิเศษ) 

  ๑๓) อาจารย ดร.มรกต  กําแพงเพชร    (อาจารยพิเศษ) 
  ๑๔) ผูชวยศาสตราจารย  ดร.รัชชาภรณ  รัตภุมมะ  (อาจารยพิเศษ) 
 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                 

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ จํานวน ๙ คน ดังนี้ 

 ๑)  รองศาสตราจารย ดร.สุธี  ประจงศักดิ ์
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  เชนะโยธิน 
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  มงคล 

 ๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 ๕)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมาศ  หงษาชาติ 
 ๖)  อาจารย ดร.ลินดา  นาคโปย 
 ๗)  อาจารย ดร.ประเวช  เชื้อวงษ 



 ๖ 

 
 ๘)  อาจารย ดร.ศรินยา  ประทีปชนะชัย 
 ๙)  อาจารยจักรพันธ  ปนทอง 
 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑)  กรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีภาระงานสอนอยูแลวอาจไม

จําเปนตองนํามาพิจารณาคุณสมบัติ 
๒) การท่ีตองเสนออาจารยภายในมานั้นเพ่ือพิจารณามาเรื่องของงานวิจัย 
๓)  กรณีผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงเปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัย            

ควรจะพิจารณาเห็นชอบและสิ้นสุดท่ีคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย แตหากมีอาจารยพิเศษใหนํามา
เสนอตอสภาวิชาการเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 

๔) คณะและสาขาวิชาควรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของอาจารยพิเศษ 
๕)  บัณฑิตวิทยาลัยจะตองควบคุมในเรื่องคุณภาพ การประกันคุณภาพ  

การตรวจสอบการตีพิมพเผยแพร  ตรวจสอบหมายเลข ISSN อยูในกลุมท่ี TCI รับรอง  จริยธรรมการวิจัยของ
อาจารยประจํา  โดยทําใหเปนมาตรฐาน ซ่ึงคณะกรรมการบัณฑิตจะตองตรวจสอบวาแตละปนั้นเปนไปตามท่ี 
สกอ. กําหนดหรือไม 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบรายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี  
๑/๒๕๖๒  รวมจํานวนท้ังสิ้น  ๔๙  คน  ดังนี้ ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา จํานวน ๔ คน  ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน ๑๖ คน              
๓) หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๖ คน  ๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๔ คน  และ ๕)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม  จํานวน ๙ คน 
 
 ๔.๓ พิจารณาการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คณะครุศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจํา
หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารยประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์  คุณวุฒิ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) และ  
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เนื่องจากยายไปประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เปล่ียนเปน อาจารยวรรณา  รัตนประเสริฐ  คุณวุฒิ ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  อาจารยประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์  เดิมประจําสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  เม่ือคณะครุศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปตามรอบ  จึงนําชื่อ 
อาจารยประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์ ไปอยูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)โดยหลักสูตรนี้ 
ไดผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว  ซ่ึงคณะเขาใจวาสามารถเปลี่ยนอาจารยจากหลักสูตรจากป 
๒๕๕๙ เปนป ๒๕๖๒ ไดเลยโดยไมตองทํา สมอ.๐๘ เปลี่ยนอาจารย  จึงเกิดปญหาวาขณะนี้อาจารยประภาพร   
 



 ๗ 

 
ชนะจีนะศักดิ์  มีชื่อยูท้ัง ๒ หลักสูตร  คือ  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  ซ่ึงในป ๒๕๖๒  สาขาวิชาการสอนภาษาไทยไมมีการ
เปดรับนักศึกษาเนื่องจากไมมีอาจารยประจําหลักสูตร  สวนท่ีไมไดนําอาจารยวรรณา  รัตนประเสริฐ  มาเปน
อาจารยประจําหลักสูตรนั้นคือ  อาจารยวรรณา  รัตนประเสริฐ  เปนอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาและการ
แนะแนวและการสอนภาษาไทย  ซ่ึงขณะนี้ไดปดหลักสูตรแลว   
   ๒)  ระบบของ สกอ. สามารถตรวจสอบความซํ้าซอนของอาจารยประจํา
หลักสูตรได  ซ่ึงกรณีนี้  อาจารยประภาพร  ชนะจีนะศักด์ิ มีชื่ออยูในสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ซ่ึงยังไมไดทํา สมอ.๐๘ เพ่ือยายไปประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) ซ่ึง สกอ. อาจจะอนุโลมกรณีนี้เนื่องจากมีความเรงดวนท่ีจะตองปรับปรุงหลักสูตรตาม มคอ.๑ 
ภายใน ๖๐ วัน เพ่ือใหทันระยะเวลาในการเปดภาคเรียน 
   ๓)  มหาวิทยาลัยควรมีระบบควบคุมเพ่ือไมใหเกิดกรณีแบบนี้ข้ึนอีก 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียน
จาก อาจารยประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์  คุณวุฒิ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) และ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เนื่องจากยายไปประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
เปล่ียนเปน อาจารยวรรณา  รัตนประเสริฐ  คุณวุฒิ ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) ณ วันท่ีไดปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการ
นําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  แลวแจงไปยัง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยดวน 
 
 ๔.๔ พิจารณาการปรับแก ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ .๐๘) หลักสูตร                 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
   สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยน
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารยฐิติพร  บูรณะศรีศักดิ์  คุณวุฒิ วท.ม.               
(พันธุศาสตร) และ วท.บ. (ชีววิทยา-พันธุศาสตร) เนื่องจากลาศึกษาตอ เปล่ียนเปน อาจารยนรากร  ศรีสุข  
คุณวุฒิ วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) และ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธท่ี ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  การปรับปรุงหลักสูตรเร็วหรือลวงหนา ๑ ป อาจจะทําใหเสียโอกาสในการ
รับนักศึกษา  อาจจะปรับปรุงในระยะเวลาท่ีจะใชหลักสูตร 
   ๒)  งานวิชาการควรมีระบบกํากับหลักสูตรท่ีดีทําเปนชุดๆ ไมมากเกินไปเพ่ือ
สรางความตระหนัก 
   ๓)  การปรับปรุงหลักสูตรเร็วเกินไป  เม่ือถึงเวลาใชหลักสูตรขอมูลท่ีวิเคราะห
อาจจะลาสมัย  อาจารยประจําหลักสูตรจะยังอยูหรือไม  ยังใชบุคลากรไดหรือไม 
 
 



 ๘ 

 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๑ คน คือ 
เปลี่ยนจาก อาจารยฐิติพร  บูรณะศรีศักดิ์  เนื่องจากลาศึกษาตอ เปลี่ยนเปน อาจารยนรากร  ศรีสุข และมอบ
ฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๔.๕ พิจารณาการเสนอขออนุมัติคุณวุฒิและประสบการณของผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
๒๕๖๒) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
๒๕๖๒) 
   ๑) ตามท่ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือก (หลักสูตรใหม พ .ศ . ๒๕๖๒) ไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ง ท่ี                
๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ในการนี้  สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก ไดเสนอคุณวุฒิและ
ประสบการณของผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  จํานวน ๒ คน ดังนี้ 
      (๑)  นางสาวธนิกา  จินตนะพันธ 
     (๒)  นายสุรพล  หิรัญมุทราภรณ 
 

   ๒) ตามท่ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) ไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 
เม่ือวันท่ี ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุม          
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ในการนี้  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  ไดเสนอคุณวุฒิและ
ประสบการณของผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ   
ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  จํานวน ๒ คน ดังนี้ 
      (๑)  นางสมนึก  จันทรังษี 
     (๒)  นายบัญชา  นัยนิตย 
 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองเปนอาจารยประจําโดยตองมีสัญญาจาง             
ไมนอยกวา ๙ เดือน  โดยท่ีท้ัง ๒ ทาน  มาจากภาคอุตสาหกรรมไมไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ดังนั้น              
จึงไมถูกตีความวาเปนอาจารยประจํา  จึงตองนํารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเสนอตอสภาวิชาการในฐานะ 
ท่ีมี MOU รวมกัน  โดยแจงวาขอใชเปนอาจารยประจําหลักสูตร  เพ่ือไมใหขัดตอคําวาอาจารยประจํา                  
ซ่ึงจะตองผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  แตในครั้งท่ีผานมาสภาวิชาการอนุมัติหลักสูตร  แตไมไดอนุมัติ 
 
 



 ๙ 

 
อาจารยผูรับผิดชอบ ๒ ทาน ดังนั้นเพ่ือเปนการปองกันอาจารยจากภายนอกซ่ึงเปนผู เชี่ยวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรมจึงตองนํามาเสนอตอสภาวิชาการ  ซ่ึงเกณฑคือตองมีประสบการณในสถานประกอบการ            
ไมนอยกวา ๖ ป 
   มติท่ีประชุม สภาวิชาการไดตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยท้ัง ๒ หลักสูตร   
มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดคือเปนผูมีประสบการณในสถานประกอบการณไมนอยกวา ๖ ป สภาวิชาการ
จึงมีมติเห็นชอบคุณวุฒิและประสบการณของผูทรงคุณวุฒิภายนอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) จํานวน ๒ คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) จํานวน  ๒  คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับป 
พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังนี้ 
   ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ ฉบับป 
พ.ศ. ๒๕๕๘  รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
   ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๙  รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
แจงการรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จํานวน ๔ คุณวุฒิ 
   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แจง
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร  จํานวน ๔ คุณวุฒิ  ดังนี้ 
   ๑)  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ . ๒๕๖๑) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร              
เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร ๔ ป 
   ๒)  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร               
เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร ๔ ป 
   ๓)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ . ๒๕๕๙) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร              
เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร ๔ ป 
 



 ๑๐ 

 
   ๔)  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  
เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุในระดับปริญญาโทท่ัวไปหรือเทียบเทา 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

   ๖.๑ พิจารณาการขอทบทวนมติท่ีประชุมสภาวิชาการ เรื่อง การเสนอขอแตงตั้ง
อาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
  จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒ วาระท่ี ๔.๑ ท่ีประชุมไดพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติดังนี้ มติท่ีประชุม สภาวิชาการ                  
ไดพิจารณาจากเอกสารท่ีเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษแลวพบวา คณะมีการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเรียบรอยแลว  กอนครบกําหนดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  แตเกิดความ
ลาชาเรื่องกระบวนการทางเอกสาร  การขอประวัติจากอาจารยพิเศษเพ่ือข้ึนทะเบียนอาจารยพิเศษ  เปนเหตุ
ใหนําเขาท่ีประชุมสภาวิชาการลาชา  จึงทําใหการดําเนินการอนุมัติอาจารยพิเศษในครั้งนี้เกิดความลาชาไป  
แตเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการเรียนการสอนของคณะ และเม่ือพิจารณาจากเอกสารแลวนั้นพบวา บางคณะ
ท่ีดําเนินการมากอนไมนอยกวาสามเดือน  จึงเห็นควรอนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษตามวันท่ีคณะกรรมการ
ประจําคณะใหความเห็นชอบ  สภาวิชาการจึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษตั้งแต
วันท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  และมีขอสังเกตดังนี้ 

  ๑) อนุมัติการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร จํานวน ๑๘ คน  
อนุมัติตั้งแตวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  ๒) อนุมัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ จํานวน              
๔๖ คน อนุมัติตั้งแตวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  ๓) อนุมัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวน ๗ คน อนุมัติตั้งแตวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
   ๔) อนุมัติการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ท่ีเสนอขอจํานวน ๕ คน ตามการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมี
ขอสังเกตของอาจารยพิเศษ ๑ ราย คือ นางศิริประภา ประสมบุญ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี อยูใน
ระดับต่ํา คือ ๒.๑๓ และผลการเรียนในแตละรายวิชามีระดับคะแนนท่ีต่ําเปนสวนมาก ซ่ึงคณะกรรมการสภา
วิชาการเห็นวาหากคณะ/สาขาวิชา มีอาจารยพิเศษทานอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนกวาอาจารยพิเศษท่ีเสนอมา
ใหพิจารณามอบหมายอาจารยทานอ่ืนกอน แตถาจํานวนผูสอนมีไมเพียงพอจึงจะนํามาพิจารณาตอไป 
  ๕) คณะท่ีเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษไมทันตามกรอบระยะเวลา                
กําหนดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไมนอยกวาสามเดือน  เห็นควรอนุมัติรายชื่ออาจารย
พิเศษไดคือ อาจารยพิเศษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ๔ คน และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวน ๑๓ คน เห็นควรใหคณะดังกลาวแตงตั้งอาจารยพิเศษและกําหนดตารางสอนใหกับอาจารยพิเศษ                 
ในภาคการศึกษาถัดไป 



 ๑๑ 

 
  ๑. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาไดมีการจัดการเรียน 
การสอนภาคพิเศษ  และเนื่องจากอาจารยประจําทุกทานในสาขาวิชามีภาระงานสอนเต็มภาระงาน  จึงขอ
ทบทวนมติท่ีประชุมสภาวิชาการ  เนื่องจากไมมีอาจารยผูสอนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ (เปดภาคการศึกษาวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จึงมีความจําเปนเสนอแตงตั้ง
อาจารยพิเศษซ่ึงมีความรูความสามารถเฉพาะทางมาสอนในสาขาวิชา เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยของการจัดการ
เรียนการสอนและเพ่ือประโยชนสูงสุดของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

๑) ผศ.สุรกิจ  ทองสุก  ตําแหนง  ผูชวยอธิการบดี  มีภาระงานสอน  ๖  คาบ 
๒) ผศ.ภูมิภัฒน  กาคํา    ภาระงานสอน  ๑๕  คาบ   
๓) อาจารยประยุทธ  อินแบน   ภาระงานสอน  ๒๔  คาบ 
๔) อาจารยสุรพงษ  แกนมณี   ภาระงานสอน  ๒๕  คาบ 
๕) อาจารยกอเกียรติ  กาญจนรัตน   ภาระงานสอน  ๑๘  คาบ  

   

  อาจารยพิเศษ 
๑) อาจารยสุขัณ  กุลละวาณิชย   สอน  ๖  คาบ 
๒) อาจารยศักดิ์วิชิต  ม่ันคง    สอน  ๔  คาบ 
๓) อาจารยสุนทร  กองสินธุ    สอน  ๓  คาบ 

 ๔) อาจารยสรณะ  กองกุลศิริ   สอน  ๖  คาบ 
 

 ๒.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขออนุมัติอาจารยพิเศษ  เพ่ือใหการ
จัดจางเปนไปตามกรอบระยะเวลา  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรท่ีไมนอยกวา             
สามเดือน  โดยขอเริ่มปฏิบัติงานสอนในสัปดาหท่ี ๙ ของภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ (วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒)  
เปนตนไป ดังนี้ 
 ๑)  อาจารยณัฐพงศ  เจริญรัตน สาขาวิชาดนตรีสากล 
 ๒)  อาจารยชัชวาล  พูลผล  สาขาวิชาดนตรีสากล 
 ๓)  อาจารยวิรัตน  ทีภูเขียว  สาขาวิชาดนตรีสากล 
 ๔)  ผศ.เบญจรงค  โควาพิทักษเทศ สาขาวิชาทัศนศิลป 
 ๕)  อาจารยนรเศรษฐ  ไวศยกุล สาขาวิชาทัศนศิลป 
 ๖)  อาจารยปรเมษฐ  ใจหาว  สาขาวิชาทัศนศิลป 
 ๗)  อาจารยวินิตา  หอมเสมอ  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
 ๘)  อาจารยปฐมารัตน  มาระโภชน สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะเทคโนโลยีใชหลักสูตรเกาป ๒๕๕๘ จึงยังไม
ใชเง่ือนไขสอนครึ่งกับอาจารยประจํา  ดังนั้นอาจารยพิเศษจึงสามารถสอนเต็มได 
   ๒) ควรอนุโลมไปในทางเดียวกันเฉพาะครั้งนี้   เพ่ือไมใหเกิดปญหาและ
ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากคณะไดจัดตารางสอนแลว   
 
 



 ๑๒ 

 
   ๓) จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบวา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  ไดมี
การประชุมสาขาเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๒ แตเนื่องจากในเดือนนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมมีการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จึงทําใหกระบวนการในการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษเกิดความ
ลาชาไมเปนไปตามกรอบเวลา 
   มติท่ีประชุม   

  ๑) อนุมัติการเสนอขอแตงตั้ งอาจารย พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ๔ คน  
   ๒)  อนุมัติการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ๓ สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาทัศนศิลป  และสาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ  
ตามท่ีเสนอ  โดยเริ่มปฏิบัติงานสอนในสัปดาหท่ี ๙ ของภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ โดยทําคําสั่งแตงตั้ง ท้ังนี้ตั้งแต
วันท่ีเริ่มสอน 
   ๓)  การนับเวลาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษไมนอยกวาสามเดือน
นั้น  นับตั้งแตวันท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  โดยแนบเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะมายังสภาวิชาการ  ซ่ึงจะมีการข้ึนบัญชีอาจารยพิเศษเปนระยะเวลา ๒ ปการศึกษา จากนั้นคณะ            
ท่ีเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ดําเนินการเสนอขออนุมัติจางเปนรายภาคการศึกษาเพ่ือเสนอตอ
อธิการบดีพิจารณาลงนาม 
   ๔)  มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยกํากับไปยังทุกคณะในการเสนอขอ
อนุมัติแตงต้ังอาจารยพิเศษใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาเพ่ือไมใหเกิดปญหาและเกิดผลกระทบตอการจัด             
การเรียนการสอน 
 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้ งตอไป วันอังคารท่ี ๖ สิงหาคม           
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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