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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  รักษาราชการแทนอธิการบดี      ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๓.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๕. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 ๖. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ  กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี   โรจนไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการฯ      กรรมการและเลขานุการฯ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

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

 

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

                          ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                  
ณ หองประชุมเจาเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร  โดยมีการปรับแกไขหนา ๕ ตรงมติท่ีประชุม แกไขคําวา 
“รองอธิการบดีวิชาการ”  แกไขเปน “รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้  
   ๑)  แจงมติการรายงานขอมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเพ่ือการพัฒนาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒)  แจงเก่ียวกับขอมูลท่ีคณะตองเสนอตอสภาวิชาการ  เพ่ือใชเปนขอมูล
เบื้องตนในการพัฒนาหลักสูตรไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือนัดประชุมสรางความเขาใจ          
กับคณะ  โดยจะตองสงขอมูลใหคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณากอนวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐                 
หรือประมาณตนเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
   ๓) แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะ                
ครุศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๔)  แจงผลการพิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 
   ๕) แจงวันสัมมนาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและพิจารณารายละเอียด
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  ในวันศุกรท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ 
น. และสงขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณากอนภายในเดือนธันวาคม หรือตนเดือนมกราคม ๒๕๖๑  ไปยัง
สํานักสงเสริมวิชารและงานทะเบียนเพ่ือดําเนินการตอไป 
   ๖) แจงผลการขออนุญาตเวียนมติการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา ประจํา   
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และในครั้งตอไปมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการแจงผล
การดําเนินงานท่ีเปนขอสรุปเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 
 
 



 ๓ 

 
 ๓.๒ แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) 
   งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) ระดับ
ปริญญาตรี  รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๑๐๑  คน  ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะ            
ทุกคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยผานการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการจากการแจงเวียนมติ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาในการประชุมวันท่ี ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ตอไป  ดังนี้ 
 

ท่ี สาขาวิชา 
ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
๑ การศึกษา ๒๔ - - ๒๔ 
๒ ศิลปศาสตร ๑๑ - - ๑๑ 
๓ วิทยาศาสตร ๒๗ - - ๒๗ 
๔ บริหารธุรกิจ ๑๓ - - ๑๓ 
๕ รัฐประศาสนศาสตร ๑๐ - - ๑๐ 
๖ การบัญชี ๔ - - ๔ 
๗ วิศวกรรมศาสตร ๕ - - ๕ 
๘ สาธารณสุขศาสตร ๕ - - ๕ 
๙ นิเทศศาสตร ๑ - - ๑ 

๑๐ นิติศาสตร ๑ - - ๑ 
 รวมท้ังส้ิน ๑๐๑ - - ๑๐๑ 

 
 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากการแจงเวียนมต ิ         
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอไป 
 
 ๓.๓ รายงานติดตามความกาวหนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ณ หองประชุมเจาเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทรวาระท่ี ๓.๒ เลขานุการสภาวิชาการแจงเรื่อง 
รายงานขอมูลเพ่ิมเติมกรณีการขอยุติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา สําหรับนักศึกษารหัส ๒๕๕๙ ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐  ท่ีประชุมมีมติมอบ                
ฝายเลขานุการประสานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทําบันทึกชี้แจงเหตุผล  ความจําเปนในการขอเลื่อนการนําเสนอ
ขอมูลมายังสภาวิชาการ   
 
 
 



 ๔ 

 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  หากไมมีหนังสือลาออกจากนักศึกษาใหพิจารณาการลงทะเบียนของ
นักศึกษา  หากไมไดลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ ตามแนวปฏิบัติ  นักศึกษาควรถูกคัดชื่อออก                 
ซ่ึงแสดงวานักศึกษาสิ้นสุดสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และตองพิจารณา
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยใหดี 
   ๒)  สวนขอมูลท่ีสภาวิชาการขอจากหลักสูตรท่ีจะตองนํามาเสนอคือ  แผนการ
รับนักศึกษา  นักศึกษาคงอยู  สถานะของนักศึกษาแตละคน  ผลการประเมินประกันคุณภาพ  อาจารยประจํา
หลักสูตร  เพ่ือจะนํามาพิจารณาในดานวิชาการตอไป  ซ่ึงเปนการติดตามงานของสภาวิชาการ 
   ๓)  ประธานท่ีประชุมแจงวาขณะนี้อยูระหวางแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง  หากดําเนินการเรียบรอยแลวจะนํามาแจงตอสภาวิชาการเพ่ือทราบตอไป  
  มติท่ีประชุม  มอบฝายเลขานุการติดตามขอมูลจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการขอไว 
 
 ๓.๔ รายงานติดตามความกาวหนาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร  
(สมอ.๐๘) 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ณ หองประชุมเจาเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร  ท่ีประชุมพิจารณา วาระ ๔.๑ เรื่องการขออนุมัติ
ปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
      ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  ฝายเลขานุการสภาวิชาการแจงวา ขณะนี้คณะอยูระหวางดําเนินการประสานเปลี่ยนเปน
อาจารยคนใหมท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  แตยังไมไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  หากดําเนินการ
เรียบรอยแลวจะนํามาเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
     ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ฝายเลขานุการสภาวิชาการแจงวา  ขณะนี้คณะครุศาสตรอยูระหวางดําเนินการ   
หากเรียบรอยแลวจะนํามาเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑  พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ในการประชุมครั้งท่ี                   
๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน  ๒  คน  ดังนี้   

๑. อาจารยอัมรินทร  ยังอยู  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
๒. อาจารยวิชัย  ทองคําแมนศรี สาขาวิชาการจัดการ 

 

 
 



 ๕ 

 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๙  คน  ดังนี้   

๑. อาจารยโสภณ  เกษสําโรง  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๒. อาจารยนิติพัฒน  ม่ิงพรประกิจ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๓. อาจารยเอ้ือมเดือน  ชาญชัยศรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๔. อาจารยอรพรรณ  สรอยประเสริฐ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๕. อาจารยกฤตพร  อยูศรี   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๖. อาจารยเดชชัย  สินเจริญ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
๗. อาจารยลือชา  รื่นจิตต   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๘. อาจารยทองพันธ  ดุรงคภินนท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   ๙. อาจารยสุภาภรณ  ชวลิตจินดา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) ในตารางสรุปอาจารยพิเศษใหเปลี่ยนจากหัวขอ “ไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานกําหนด”  เปน  “สถานท่ีทํางานปจจุบัน” 
  ๒)  ในอนาคตอาจารยพิเศษควรมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรดวย  โดยอาจเชิญ

เปนผูวิจัยรวมกับอาจารยของมหาวิทยาลัย 
  ๓)  ควรแจงคณะใหพิจารณาอาจารยพิเศษใหมีคุณวุฒิหรือประสบการณ                

ท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอนอยางชัดเจน 
  ๔)  ควรทบทวนแนวปฏิบัติเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ในการ

พิจารณาหาอาจารยพิเศษคือ (๑) ใหพิจารณาอาจารยภายในมหาวิทยาลัยกอนหากไมไดจึงหาอาจารยภายนอก  
(๒) พิจารณาอาจารยพิเศษท่ีเกษียณอายุราชการไปแลว และ (๓) อาจารยภายนอกท่ีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณตรง 

  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน  ๒  คน  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๙  คน  
  ๒) มอบฝายเลขานุการแจงมติ ไปยังคณะวิทยาการจัดการ  และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
 
 ๔.๒ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
   คณะวิทยาการจัดการ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร            
(สมอ.๐๘) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  จํานวน  ๑  คน คือ 
เปลี่ยนจาก นางสาวธิติรัตน  วงษกาฬสินธุ  คุณวุฒิ บช.ม. (การบัญชี) เนื่องจากขอลาออกจากราชการ 
เปลี่ยนเปน  นายกฤชชัย  สุขเสวี  คุณวุฒิ บช.ม. (การบัญชี) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 



 ๖ 

 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตร (สมอ.๐๘)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
จํานวน  ๑ คน คือ  เปลี่ยนจากนางสาวประสบพร  จุลบุตร  คุณวุฒิ  วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) 
เนื่องจากลาศึกษาตอ  เปลี่ยนเปน  นายกฤษณะ  ชองศรี  คุณวุฒิ วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  
เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   มติท่ีประชุม  
   ๑)  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
   ๒)  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)   
   ๓)  มอบฝายเลขานุการเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณา
ตอไป 
 
 ๔.๓ พิจารณากําหนดวันประชุมสภาวิชาการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ฝายเลขานุการสภาวิชาการ  ขอกําหนดวันประชุมสภาวิชาการ  ประจําป 
๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินการจัดประชุมสภาวิชาการ 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดวันประชุมสภาวิชาการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ดังนี้ 
 

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ 
   

สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 
ทุกวันเสารที่  ๓  ของเดือน ทุกวันพฤหัสบดีที ่๑ ของเดือน 

ผูรับผิดชอบ : วิภาวรรณ (๖๗๓๐) ผูรับผิดชอบ : ศิริพร (๖๔๑๕) 
ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เดือน วันที่ เดือน วันที่ 
มกราคม ๒๐ มกราคม ๑๑ 
กุมภาพันธ ๑๗ กุมภาพันธ ๘ 
มีนาคม ๑๗ มีนาคม ๘ 
เมษายน ๒๑ เมษายน ๒ 
พฤษภาคม ๑๙ พฤษภาคม ๓ 
มิถุนายน ๑๖ มิถุนายน ๗ 
กรกฎาคม ๒๑ กรกฎาคม ๕ 
สิงหาคม ๑๘ สิงหาคม ๒ 
กันยายน ๑๕ กันยายน ๖ 
ตุลาคม ๒๐ ตุลาคม ๔ 
พฤศจิกายน ๑๗ พฤศจิกายน ๑ 
ธันวาคม ๑๕ ธันวาคม ๖ 



 ๗ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร 
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ดังนี้   
    ๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘)  รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    ๓)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  เดิมคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  รับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
    ๔)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  เดิมคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
    ๕)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท้ังนี้  มีขอเสนอแนะให
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานวิจัยท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีเปดสอน
อยางตอเนื่อง  และควรเปนงานวิจัยท่ีทันสมัย  มีการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ  ซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับในศาสตรนั้นๆ ในรอบหาปท่ีผานมา ท้ังนี้ การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงานในลักษณะของการ
เขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ   
       ๖)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) รับทราบการใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้  มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

(๑) ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาตรีใหศึกษาตอหรือสนับสนุนใหทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิหรือ
พิจารณาใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  เพ่ือคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนตอไป 

(๒) ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งตอไปขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ . ๒๕๕๒              
ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย ๕ คน  โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน  
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกร
วิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



 ๘ 

 
 ๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙)  (สมอ.๐๘) 
เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๓ แจงเรื่องแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐  ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย  ดังนี้ 
   ๑)  มติท่ีประชุม  อนุมัติให  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชาเคมี  ตั้งแตวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
   ๒ ) มติ ท่ีประชุม อนุ มัติ ให  อาจารย  ดร .พจนีย   ม่ัง ค่ัง  ดํารงตําแหนง                       
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ตั้งแตวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
   ๓)  มติท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารย ดร.นรินทร  กุลนภาดล  ดํารงตําแหนง             
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ตั้งแตวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
  ๔) มติ ท่ีประชุม อนุมัติให  อาจารยน้ําตาล  เทพพิพัฒน ดํารงตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ตั้งแตวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๔ แจงกําหนดการประชุม Reprofile หลักสูตร 
  จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ท่ีประชุมกําหนดวันสัมมนาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร  และพิจารณารายละเอียดรายวิชา             
หมวดศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  ในวันศุกรท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.               
ณ หองทองเจาพัฒน ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และสงขอมูล
ใหคณะกรรมการพิจารณากอนภายในเดือนธันวาคม  หรือตนเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๑
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 



 ๙ 

 
 ๖.๒   พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   
  บัณฑิตวิทยาลัย  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือ
วันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน             
๑๒  คน  ดังนี้ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  (หลักสูตรใหม 
พ.ศ.๒๕๕๙)  

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชชาภรณ  รัตนภุมมะ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินทิรา  จารุจินดา 

 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   ๑. อาจารย ดร.จําปูน  สําอาง 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  สุสม 
   ๓. อาจารย ดร.นิวัตต  นอยมณี 
 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  มีสุข 
 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
    ๑. อาจารย ดร.ธนทัส  ทัพมงคล 
    ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรพร  กําบุญ 
    ๓. อาจารย ดร.แววมยุรา  คําสุข 
    ๔. อาจารย ดร.อาภรณ  ภูเผือก 
    ๕. อาจารย ดร.กฤษฏิพัทธ  พิชญะเดชอนันต 
    ๖. ศาสตราจารยพิศิษฐ ดร.จําเนียร  จวงตระกูล 
 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ใหตัดคําวา “ศาสตราจารยพิศิษฐ” ออก  และแจงคณะและสาขาวิชาใหถือ

เปนแนวฏิบัติการระบุตําแหนงทางวิชาการ  จะตองเปนตําแหนงท่ีเปนไปตามเกณฑ ก.พ.อ. 
  ๒)  คุณวุฒิ DBA.  แกไขเปน D.B.A. 
  ๓) ผลงานวิจัยของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ในการประกันคุณภาพ สกอ. 

ยอมรับวาหากเปนอาจารยท่ีควบคุมวิทยานิพนธสามารถนับเปนผลงานในการเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรได             
แตจะนําผลงานในการควบคุมวิทยานิพนธไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ไมได 

 
 
 



 ๑๐ 

 
  มติท่ีประชุม 
  ๑) เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน ๑๒ คน   
  ๒) มอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณา
ลงนามในคําสั่งตอไป 
 
 ๖.๓ ขออนุญาตเวียนมติการขอความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาจาก              
สภาวิชาการ ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒) 
  ฝายทะเบียนและประมวลผลขออนุญาตเวียนมติการขอความเห็นชอบ                
การสําเร็จการศึกษา  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ในกรณีการขอความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไมควรเวียนมติ  เนื่องจากตองมีการพิจารณาในรายละเอียดอ่ืนๆ ดวย 
  ๒)  เรื่องการเวียนมติการสําเร็จการศึกษามีความเรงดวนหรือไม  หากไมเรงดวน
ควรนําเขาในวาระการประชุมสภาวิชาการตามปกติ  เพ่ือปองกันการเกิดปญหาขอรองเรียนในบางกรณี 
  มติท่ีประชุม   
  ๑)  เห็นชอบใหเวียนมติการสําเร็จการศึกษาในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๐  และนํามาสืบเนื่องเพ่ือทราบในการประชุมครั้งถัดไป       
  ๒)  มอบผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หารือกับ             
นายทะเบียนในเรื่องความจําเปนเรงดวน  หากไมเรงดวนมากควรนําเขาในวาระการประชุมสภาวิชาการในการ
ประชุมตามปกติ  เพ่ือปองกันการเกิดปญหาขอรองเรียนในบางกรณี 
 
ปดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น. 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                  (รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ)        
          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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