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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี      ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๓.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๕. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    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. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ  
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   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 
   -  
 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๑  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
   ๑)  แจงผลการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป ซ่ึงขณะนี้ไดลงนาม
เรียบรอยแลว 
   ๒)  แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประสานไปยังผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเรงดําเนินการประสานขอเอกสารหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาของอาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย  มาใหเรียบรอยกอนเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาตอไป 
   ๓)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติการปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๕๙) ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ                
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการปดหลักสูตร  ซ่ึงไดผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  ขณะนี้อยูระหวางการเสนอเอกสารไปยัง สกอ. 
   ๔)  แจงผลการพิจารณาการเสนอขออนุมัติใชชื่อปริญญา  อักษรยอ  และครุย
วิทยฐานะของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือทราบ  และแจง
มติไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ซ่ึงขณะนี้สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติแลวในคราวประชุมครั้งท่ี 
๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   ๕) แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติใชอาจารยประจําหลักสูตร ๔ คน เพ่ือดูแล
นักศึกษาตกคางจนสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) และอาจารยประจําหลักสูตร ๓ คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเพ่ือทราบ  และแจงมติไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
ซ่ึงไดผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้             
อยูระหวางการเสนอเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ๖)  แจงผลการพิจารณาทบทวนข้ันตอนการนําหลักสูตรเสนอตอสภาวิชาการ  
ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือดําเนินการ  ซ่ึงรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยไดชี้แจงวา
ข้ันตอนนี้อาจจะทําใหเกิดความลาชา  จึงใหทางคณะไดมีการกลั่นกรองหลักสูตรมาใหเรียบรอยและมีการ
รับรองกอนนําเสนอตอสภาวิชาการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 



 ๓ 

 
 ๓.๒ พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา              
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
ท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ี ๔.๓ พิจารณาการเสนอขออนุมัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑  มติท่ีประชุม  อนุมัติรายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาตามท่ีเสนอ ขออนุมัติ  
ยกเวนอาจารย ๔ คน ไดแก  ๑) อาจารย ดร.จําปูน  สําอาง  โดยใหตรวจสอบงานวิจัยวาเสร็จเรียบรอยแลว
หรือไม  ๒) อาจารยศรินยา ประทีปชนะชัย  เนื่องจากไมมีประสบการณการสอน  ๓) ผูชวยศาสตราจารย
น้ําตาล  เทพพิพัฒน  เนื่องจากไมมีงานวิจัย  และ ๔) อาจารยจารุต ฐิติวรณ  เนื่องจากไมมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก  โดยมอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยท้ัง ๔ คน  อีกครั้งใหครบถวน 
   ซ่ึงขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยท่ีไมไดรับการ
อนุมัติเปนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว ดังนี้ 
   ๑)  อาจารย ดร.จําปูน  สําอาง  มีผลงานวิจัยเผยแพร  จํานวน ๑ เรื่อง พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
   ๒)  อาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย  ยังไมมีประสบการณการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 
   ๓)  ผูชวยศาสตราจารยน้ําตาล  เทพพิพัฒน  ไมมีผลงานวิจัย 
   ๔)  อาจารยจารุต  ฐิติวรณ  ไมมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แตเนื่องจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  ซ่ึงจาก
การพิจารณาคุณสมบัติอาจารยผูสอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  ไดกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทตองมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา ๒๕๕๗ ไดกําหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอน  ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
ผศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดชี้แจงขอมูลจากการตรวจสอบดังนี้   
   ๑)  อาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย  จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ีผานมา
มีขอสังเกตเรื่องคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ียังไมไดรับการอนุมัติ  ซ่ึงครั้งนี้ไดแนบหนังสือรับรองการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และกําลังรอสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติใหปริญญา  สวนการตรวจสอบผลงานวิชาการโดยบัณฑิตวิทยาลัย พบวามีงานวิจัย ๒ เรื่อง มีชวงเวลา
การเก็บขอมูลเปนชวงเดียวกับการทําวิจัยเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาและกลุมตัวอยางเปนกลุมเดียวกัน โดยเปลี่ยน
ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค  ซ่ึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับอาจารยศรินยา ประทีปชนะชัย ยืนยันวาไมได
เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
   ๒)  อาจารย ดร.จําปูน  สําอาง  จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ีผานมา             
มีขอสังเกตเรื่องผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรวาเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาหรือไม  บัณฑิตวิทยาลัย              
ไดตรวจสอบแลว พบวากลุมตัวอยางเปนกลุมเดียวกับการทําวิจัยเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเรื่อง
และวัตถุประสงค  และอาจารยทานนี้นํางานวิจัยดังกลาวไปใชเปนศักยภาพของอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย
เอกชนแหงหนึ่งได 
 
 



 ๔ 

 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยเปนกลุมตัวอยางเดียวกันไมได 
   ๒)  นิยามของการทําวิจัยนั้น  จะตองไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิทยานิพนธ 
   ๓)  หากจะถือวาเปนงานวิจัยหลังสําเร็จการศึกษา ตองพิจารณาจากชวงเวลา
ของการเก็บขอมูล ซ่ึงขอมูลเปนสวนสําคัญของการทําวิจัย     
   ๔)  หากนํางานวิจัยนี้ไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในอนาคตจะมีประเด็น
ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 
  มติท่ีประชุม  จากการตรวจสอบการรายงานขอมูลอาจารยผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ ตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๑ ท่ีประชุมอนุมัติอาจารยจารุต  ฐิติวรณ  เปนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑  
และไมอนุมัติอาจารย ๓ คน ไดแก ๑) อาจารย ดร.จําปูน  สําอาง  เนื่องจากประเด็นผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร
๒) อาจารยศรินยา ประทีปชนะชัย  เนื่องจากประเด็นผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร  และ ๓) ผูชวยศาสตราจารย
น้ําตาล  เทพพิพัฒน  ไมมีผลงานวิจัย 
 
 ๓.๓ พิจารณาการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑             
ท่ีประชุมมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการประสานกองนโยบายและแผนใหมานําเสนอขอมูลการวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยระดับหลักสูตรในท่ีประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ท่ีประชุม  ขออนุญาตเลื่อนวาระนี้ออกไปกอน   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร ภาคเรียนท่ี 
๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  คณะครุศาสตร  เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ  โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันอังคารท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ท่ีประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารยพิเศษคณะครุศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๕ คน  ดังนี้ 
  ๑)  อาจารย ดร.เยาวนาตร  อินทรสําเภา   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ๒)  อาจารย ดร.ศิริลักษณ  เส็งมี  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย  จันทรสถิตพร   สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
  ๔)  อาจารยชิษณุพงษ  เสนียวงษ ณ อยุธยา  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
  ๕)  อาจารย ดร.ศิราพร  งามแสง  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๕ คน  และมอบฝายเลขานุการแจงมติไปยังคณะครุศาสตรเพ่ือเสนอ
อธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป     
 
 
 



 ๕ 

 
 ๔.๒  พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตร           
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) 
    ๑. บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ดังนี้ 
    ๑.๑  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑ คน คือ 
อาจารย ดร.สุรมน  ไทยเกษม  คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาการบริหารธุรกิจ) เนื่องจากลาออกจาก
ราชการ เปล่ียนเปน อาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย  คุณวุฒิ วศ.ม. (การจัดการพลังงาน)  และกําลังรอ
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
    ๑.๒  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ คน 
คือ อาจารย ดร.สุรมน  ไทยเกษม  คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาการบริหารธุรกิจ) เนื่องจากลาออก
จากราชการ  เปล่ียนเปน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  เชนะโยธิน  คุณวุฒิ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  บธ.ม. 
(การจัดการ)  โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๕ คน ดังนี้  
        ๑) *รองศาสตราจารย ดร.สุธี  ประจงศักดิ์  คุณวุฒิ  ค.อ.ด. (การ
บริหารการอาชีวศึกษา) 
       ๒) *ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล  มงคล  คุณวุฒิ  ปร.ด. (การ
จัดการเทคโนโลยี) 
       ๓) *ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  เชนะโยธิน  คุณวุฒิ บธ.ด. 
(บริหารธุรกิจ) 
             ๔ )  อาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย คุณวุฒิ  วศ .ม .  (การจัด
การพลังงาน) และกําลังรออนุมัติการสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
       ๕) อาจารยประเวช  เชื้อวงษ  คุณวุฒิ วศ.ม. (การจัดการงาน
วิศวกรรม)  
     โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  และผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑   
     ๒.  คณะครุศาสตร ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) ดังนี้   
      ๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ป)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑ คน คือ อาจารย
ธิดารัตน  กันทิสา  คุณวุฒิ ศศ.ม. (ภาษาศาสตรเพ่ือการสื่อสาร) เนื่องจากลาออกจากราชการ เปล่ียนเปน 
ผูชวยศาสตราจารยสุชิน  นิธิไชโย  คุณวุฒิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)   
      ๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการ
สอนคอมพิวเตอร (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 



 ๖ 

 
          ๑) ข อ อ นุ มั ติ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร จ า ก            
ผูชวยศาสตราจารยสุชิน  นิธิไชโย  คุณวุฒิ  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) เนื่องจากยายไปประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย เปล่ียนเปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรัตน  แผลงศร  คุณวุฒิ 
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
        ๒)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก อาจารยขณิดา             
จรุงจิตต  คุณวุฒิ  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เนื่องจากไมมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  
เปล่ียนเปน  อาจารย ดร.กฤษฎา  พลอยศรี  คุณวุฒิ ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา) 
        ๓) ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก ผูชวย
ศาสตราจารยชัชฎาภรณ  ตันตะราวงศา  คุณวุฒิ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวและเทคนิค
ศึกษา) เนื่องจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  เปล่ียนเปน อาจารยสุพัฒน  สุขเกษม  คุณวุฒิ วท.ม. (ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 
    โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  เม่ือวันอังคารท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑   
    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
    ๑.  อาจารยประเวช  เชื้อวงษ  มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท  ซ่ึงเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรไมไดโดยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ๒.  เหตุผลการลาออกจากอาจารยประจําหลักสูตรของผูชวยศาสตราจารย
ชัชฎาภรณ  ตันตะราวงศา  ไมไดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
  มติท่ีประชุม   
  ๑. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๑ คน คือ เปล่ียนจาก อาจารย 
ดร.สุรมน  ไทยเกษม คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาการบริหารธุรกิจ) เนื่องจากลาออกจากราชการ 
เปล่ียนเปน อาจารยศรินยา ประทีปชนะชัย  คุณวุฒิ วศ.ม. (การจัดการพลังงาน)  และคุณวุฒิ ปร.ด. 
(เทคโนโลยีพลังงาน) และไมอนุมัติอาจารยประเวช  เชื้อวงษ  เปนอาจารยประจําหลักสูตร  เนื่องจากไมเปน 
ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. ๒๕๔๘ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
  ๒. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๑ คน 
  ๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๓ คน 
    ๔.  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการประสานเหตุผลการลาออกจากอาจารย
ประจําหลักสูตรของผูชวยศาสตราจารยชัชฎาภรณ  ตันตะราวงศา เนื่องจากไมไดลาศึกษาตอในระดับ 
ปริญญาเอก  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 
 



 ๗ 

 
 ๔.๓ พิจารณาการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  
ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
แหงประเทศไทย  ท่ีมีมติใหยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ดังนั้นจึงขอปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแบบมีเง่ือนไข  เนื่องจากยังมีนักศึกษาตกคางจํานวน ๒ รุน คือ รุนป
การศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๔๒ คน  คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ และรุนปการศึกษา 
๒๕๖๑ จํานวน ๑๕๐ คน คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ รวมจํานวนนักศึกษาท่ียังตกคาง
ท้ังสิ้น ๒๙๒ คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะดูแลนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา ซ่ึงมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร มีมติเห็นชอบในการขอปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) แบบมีเง่ือนไขดังกลาว เนื่องจากเปนไปตามติสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ปจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ยังเปนท่ีตองการ             
ของตลาด 
  ๒)  ควรพิจารณาถึงความคุมคาของการปดหลักสูตรและการยังคงเปดหลักสูตร
ไววาสงผลตอมหาวิทยาลัยอยางไร  พิจารณาทิศทางของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในอนาคต
ซ่ึงหากคิดในเชิงบวกคือ  หลักสูตรนี้รองรับผูท่ีไมมีคุณวุฒิดานการศึกษาใหสามารถประกอบวิชาชีพครูได เชน  
ผูท่ีสําเร็จการศึกษาสายอาชีพ  ครูโรงเรียนเอกชน 
  ๓)  ขอจํากัดของอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  คือ
ตองใชอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๕ คน  สัดสวนการนิเทศคือ ๑ : ๑๐  
  ๔)  มอบคณะครุศาสตรนําขอมูลบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ คุณวุฒิ มาพิจารณา
ภาระงาน   
  ๕)  ควรทําเปนแขนงของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ซ่ึงนวัตกรรมท่ีเปนแขนง
รายวิชาตองการอาจารยประจําหลักสูตร ๓ คน โดยท่ีไมตองรับอาจารยมาเพ่ิม 
  ๖)  ควรชะลอการรับนักศึกษาไปกอน  แตควรไปจัดการในเรื่องของอาจารย
ผูสอน  ศักยภาพอาจารยผูสอน  และเรื่องอ่ืนๆ ใหเรียบรอยและมีคุณภาพ 
  ๗)  หลักสูตรครบรอบปรับปรุงแตยังไมไดดําเนินการ  ซ่ึงจะตองพัฒนาหลักสูตร
ใหเขาเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๘)  คณะครุศาสตรควรพิจารณาใหครอบคลุมท้ังระบบ ท้ังดานศักยภาพอาจารย
ผูสอน  แผนการรับนักศึกษา  งบประมาณรายรับ-รายจาย   
  ๙ )  คณะครุศาสตรควร พิจารณาอาจารย โดยภาพรวมจากคณะอ่ืนๆ                    
ในมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพ 
   มติท่ีประชุม 
   ๑) ท่ีประชุมใหชะลอการปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๗)  และมอบคณะครุศาสตรกลับไปทบทวนโดยพิจารณาขอดี  ขอเสีย  ขอจํากัด 
พิจารณาใหครบทุกองคประกอบ  ตลอดจนการบริหารจัดการ 
 



 ๘ 

 

   ๒) มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  ผูบริหารคณะครุศาสตร  และผูบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หารือการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรหรือทําแขนงวิชารวมกัน และ
คิดหาแนวทางการบริหารจัดการรวมกัน 
 
 ๔.๔ พิจารณาการเสนอขออนุมัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา             
ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๑  
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เสนอรายชื่ออาจารยผูสอนภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๖ หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชชาภรณ  รัตนภุมมะ (อาจารยพิเศษ) 
๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ 

  ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร  โรจนพิทักษกุล 
๔)  อาจารย ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ 
๕)  อาจารย ดร.กิตติวงค  สาสวด 
๖)  อาจารย ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์ 

๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๑)  อาจารย ดร.นิวัตต  นอยมณี (อาจารยพิเศษ) 
๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 
๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 
๕)  อาจารย ดร.พรทิพย  คําชาย 
๖)  อาจารย ดร.ลินดา  นาคโปย 
๗)  อาจารย ดร.สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี 

  ๘)  อาจารย ดร.พรทิพย  อนเกษม 
  ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช  พุฒแกว 

   ๔)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ 
 ๕)  อาจารย ดร.สุพัฒน  เศรษฐคมกุล 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

 ๑)  รองศาสตราจารย ดร.สุธี  ประจงศักดิ์ 
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  เชนะโยธิน 
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 ๔)  อาจารย ดร.ลินดา  นาคโปย 
 ๕)  อาจารยประเวช  เชื้อวงษ 
 ๖)  อาจารยศรินยา  ประทีปชนะชัย 



 ๙ 

 
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  ๑) อาจารย ดร.ศิรินันท  ทิพยเจริญ  (อาจารยพิเศษ) 
  ๒) อาจารย ดร.แววมยุรา  คําสุข  (อาจารยพิเศษ) 
  ๓) อาจารย ดร.ธนธัส  ทัพมงคล  (อาจารยพิเศษ) 
  ๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวสันันท  วงศประสิทธิ์ 

   ๕)  อาจารย ดร.ณัฐพล  บัวเปลี่ยนสี 
  ๖)  อาจารย ดร.ปยะพงศ  พัดชา 
  ๗)  อาจารย ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ 
  ๘)  อาจารย ดร.นิชชิชญา  เกิดชวย 

๖. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
 ๑)  รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ 
 ๒)  รองศาสตราจารย ดร.นิรัตน  อิมามี 
 ๓)  อาจารย ดร.วรพจน  ทําเนียบ 
 ๔)  อาจารย ดร.ฉัตรชัย  ประภัศร 
 ๕)  อาจารย ดร.วรพล  แวงนอก 
 ๖)  อาจารย ดร.ระพีพัฒน  ศรีมาลา 

    มติท่ีประชุม อนุมัติรายชื่ออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี             
๒/๒๕๖๑  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุมัติ  ยกเวนอาจารย ๑ คน ไดแก  อาจารยศรินยา ประทีปชนะชัย  
เนื่องจากประเด็นงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 
 
 ๔.๕ พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การทดสอบความรู ความสามารถและเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ
ของอาจารยประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงแนวปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ในประเด็นการกําหนด
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหม  และเกณฑผลการสอบ
ภาษาอังกฤษของผูจะเขาศึกษาระดับปริญญาเอกในระยะ ๒ ปแรกของการประกาศใชเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรใหมีการทดลองนํารองการปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานขอนี้  จึงกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงสามารถกําหนดวิธีการของตนเอง เพ่ือใช
ประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูท่ีจะรับเขาเปนอาจารยประจําใหม และผูท่ีจะเขาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วามีทักษะการใชภาษาอังกฤษ ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน อยางนอยอยูใน
ระดับท่ีใชงานไดหรือไมนั้น  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การ
ทดสอบความรู  ความสามารถ  และเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การทดสอบความรู
ความสามารถ และเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดระดับคะแนนภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีจะไดรับบรรจุแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 



 ๑๐ 

 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การทดสอบความรู

ความสามารถ  และเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันท่ี 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงอนุโลมใหอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ท่ีไดรับการบรรจุ
แตงตั้งใหม  สามารถนําคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในกําหนดเวลาไมเกิน ๑ ป 
หลังจากไดรับการบรรจุแตงตั้งก็ได 

 เพ่ือใหเปนไปตามแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว                  
ซ่ึงกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดวิธีการของตนเองและทดลองนํารองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระยะ ๒ ปแรกของการประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘             
ในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแตวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ขณะนี้ครบกําหนดระยะเวลาในการนํารองแลว  
ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การทดสอบความรู  ความสามารถ และเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษของ
อาจารยประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การทดสอบความรู  ความสามารถ  และเกณฑคะแนน
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหระบุวันท่ีในวันประกาศคือ “ประกาศ                
ณ วันท่ีตั้งแต  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 
 ๔.๖ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑) ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการประชุมครั้งท่ี            
๕/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาได
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว   
  ท่ีประชุม  มอบคณะกรรมการสภาวิชาการนําเลมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปตรวจสอบขอมูลใหครบถวนกอน              
แลวนํามาพิจารณาในคราวประชุมครั้งตอไป 
 
 ๔.๗ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยสาขาวิชาเคมีดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ซ่ึงผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการประชุม ครั้ง ท่ี ๔/๒๕๖๑ เ ม่ือวันท่ี                   
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอ
สภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว  
 



 ๑๑ 

 
  ท่ีประชุม  มอบคณะกรรมการสภาวิชาการนําเลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๓) ไปตรวจสอบขอมูลใหครบถวนกอน แลวนํามาพิจารณาในคราว
ประชุมครั้งตอไป 
 
 ๔.๘ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยสาขานิติศาสตรดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑             
โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตาม
กระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว (เอกสารแยกเลม) 
  ท่ีประชุม  มอบคณะกรรมการสภาวิชาการนําเลมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ไปตรวจสอบขอมูลใหครบถวนกอน แลวนํามาพิจารณาในคราวประชุม               
ครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ แจงเรื่องแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนง          
ผูชวยศาสตราจารย   
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๑๕ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มติท่ีประชุม อนุมัติให อาจารยทรงพล ศุขสุเมฆ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๐ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๒๐ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มติท่ีประชุม อนุมัติให อาจารยอาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาทัศนศิลป  และมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันอังคารท่ี ๑๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
 ๖.๒ พิจารณาทบทวนข้ันตอนการนําหลักสูตรเสนอตอสภาวิชาการ 
  จากการพิจารณาหลักสูตร ท่ีผ านมา สภาวิชาการยั งพบขอผิดพลาด                     
ในรายละเอียดตางๆ ภายในเลมหลักสูตร เชน เนื้อหาของหลักสูตร ตลอดจนรูปแบบการพิมพ                        
ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตางๆ มาแลวกอนเสนอตอสภาวิชาการ ดังนั้น 
จึงขอหารือการพิจารณาทบทวนข้ันตอนการนําหลักสูตรเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒ ิ
จากสภามหาวิทยาลัย จํานวน  ๓ คน  รวมเปนกรรมการ  โดยจะพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวกับหลักสูตรกอนเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงหากมีคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกอนเขาสภาวิชาการอาจจะทําใหกระบวนการ
เสนอหลักสูตรลาชา  จึงตองพิจารณาขอบเขตหนาท่ีของสภาวิชาการในการพิจารณาหลักสูตร เพ่ือเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
  ๒) กรรมการสภาวิชาการ ไมมีความเชี่ยวชาญทางสาขานั้นๆ เชิงลึก จึงควรมี
ผูแทนของคณะท่ีมีความรูในศาสตรตรง ชวยกรองหลักสูตรเฉพาะสาขากอนนําเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือ             
แบงเบาภาระของกรรมการสภาวิชาการ และชวยใหการพิจารณาหลักสูตรรวดเร็วข้ึน  ซ่ึงกรณีหลักสูตรปริญญา
ตรีจะตรวจสอบภาพรวมของเลมหลักสูตร ไดแก การตรวจสอบรูปแบบการพิมพ  และเนื้อหาของหลักสูตร  
  ๓) หลักสูตรเม่ือผานการพิจารณาจากสภาวิชาการแลว และเห็นชอบใหปรับ 
แกไข ซ่ึงจะไปเขาพิจารณาในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และหากมีการปรับแกไขจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร สภาวิชาการจะไมไดรับทราบวามีการปรับแกไขอะไร มีการเปลี่ยนแปลงจากมติ              
สภาวิชาการหรือไม  เนื่องจากสภาวิชาการอนุมัติไปแลว 
  มติ ท่ีประชุม มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการเสนอวาระเพ่ือหารือตอ                
สภามหาวิทยาลัยในการขอแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกอนเขาสภาวิชาการ เพ่ือทําหนาท่ี              
ตรวจสอบเนื้อหา กระบวนการบริหารจัดการ ทรัพยากรตางๆ  โดยระบุสัดสวนของคณะกรรมการจากผูแทน           
ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกในขอบังคับใหชัดเจน 
 
ปดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 

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