
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ 

วันพุธที ่๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุม สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล กรรมการ  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ กรรมการ 
๑๑. อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๖. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
รายช่ือผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ กรรมการ ติดราชการ 
๒. อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี กรรมการ ติดราชการ 
๓. อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ลาป่วย 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางรัชฎาพร ยอดศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๑๘  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ จ านวน ๘ หน้า เพ่ือให้คณะกรรมการ
วิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ จ านวน             
๘ หน้า โดยมีข้อเสนอแนะให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุมได้ในรายงานการประชุมครั้งต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑ ขออนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ กรรมการ น าเสนอการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเสนอ             
ขออนุมัติผลการศึกษา ในพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๑๙ ราย ดังนี้ 
 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต จ านวน ๑ ราย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน ๑๐ ราย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน ๑๐ ราย 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน ๓๓ ราย 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ านวน ๕ ราย 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ านวน ๑ ราย 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน ๔ ราย 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน ๑๖ ราย 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน ๖ ราย 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวน ๓๒ ราย 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน ๑ ราย 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ ราย 
 
    มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้เสนอเพ่ือรับการอนุมัติผลการศึกษาจากสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
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 ๕.๒ ขออนุมัติอาจารย์อาจารย์พิเศษ 
  ๕.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล กรรมการ เสนอชื่อ อาจารย์ฐิรวรรณ                 
ด ารงรัตน์ เป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ 
จ านวน ๑ ราย ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์ฐิรวรรณ ด ารงรัตน์ เป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษา 
เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ รวมจ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
ส าหรับครู ทั้งนี้ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
 

  ๕.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการ เสนอชื่ออาจารย์พิเศษ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน ๓ ราย ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล สอนนักศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์                   
ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ รายวิชาการจัดการฟาร์มและธุรกิจ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ รวม ๗ สัปดาห์ 
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล สอนนักศึกษา  
เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ รายวิชาการจัดการฟาร์มและธุรกิจ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
รวม ๗ สัปดาห์ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนนั้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฉบับใด หากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
    ๒. อาจารย์ศิรส ทองเชื้อ สอนนักศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ในภาคการศึกษาที่                
๒/๒๕๖๑ รายวิชาการจัดการฟาร์มและธุรกิจ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ รวม ๘ สัปดาห์ 
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์ศิรส ทองเชื้อ สอนนักศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ 
ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ รายวิชาการจัดการฟาร์มและธุรกิจ จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ รวม ๘ สัปดาห์ โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนนั้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใด หากเป็น
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
    ๓. อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์ สอนนักศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ในภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๑ รายวิชาปฏิบัติการหลักวิศวกรรมอาหาร จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ 
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์ศิรส ทองเชื้อ สอนนักศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ 
ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ รายวิชาปฏิบัติการหลักวิศวกรรมอาหาร จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนนั้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใด หากเป็นหลักสูตร                
ที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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 ๕.๓ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
  รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ประธานกรรมการ เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร 
(สมอ.๐๘) จ านวน ๗ หลักสูตร ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) จ านวน ๗ หลักสูตร ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ เห็นชอบ สมอ.๐๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
  ๔.๓.๒ เห็นชอบ สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี)  
  ๔.๓.๓ เห็นชอบ สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี)  
  ๔.๓.๔ เห็นชอบ สมอ.๐๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ๔.๓.๕ เห็นชอบ สมอ.๐๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  ๔.๓.๖ เห็นชอบ สมอ.๐๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  ๔.๓.๗ เห็นชอบ สมอ.๐๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเหตุผลในการแก้ไขหลักสูตรให้ถูกต้อง และให้เสนอต่อสภาวิชาการ
ต่อไป 
 

 ๕.๔ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่ 
  ๕.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ กรรมการ เสนอรายละเอียดการขอปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
    มติที่ประชุม เห็นชอบ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และให้เสนอต่อสภาวิชาการต่อไป 
 

 ๕.๕ รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ประธานกรรมการ เสนอเรื่อง การคืนสภาพนักศึกษา 
ให้กับนายสมชาย แซ่เลี้ยง นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้คืนสภาพนักศึกษา ให้กับนายสมชาย แซ่เลี้ยง นักศึกษาระดับปริญญาตรี             
เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด โดยมีเงื่อนไข 
ให้คณะวิทยาการจัดการแสดงหลักฐาน หากไม่มีหลักฐานให้บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด ท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัย 
เพ่ือชี้แจงกรณีไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายทุนทวิภาคี ได้ตามก าหนดมาประกอบการพิจารณา ภายในวันที่                
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 ๕.๖ อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ เสนอเรื่อง การปรับรายวิชา นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 
จันทร์-ศุกร์ รหัสหมู่เรียน 58S231801 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว              
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติการปรับรายวิชา นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์                
รหัสหมู่เรียน 58S231801 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ให้ท าเรื่องเพ่ิม-ถอน เป็นกรณีพิเศษ 
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- ๕ - 
 

 ๕.๗ อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์  กรรมการ เสนอเรื่อง การลงรายวิชาเพ่ิม ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑              
ของนางสาวมนรัตน์ แก้วหิน นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รหัสหมู่เรียน ๖๑๕๒๓๓๓๐๐๑๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบไม่อนุมัติ การลงรายวิชาเพ่ิม ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ของนางสาวมนรัตน์ 
แก้วหิน นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รหัสหมู่เรียน ๖๑๕๒๓๓๓๐๐๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว โดยมีข้อเสนอแนะให้เชิญ รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานก ากับ 
ติดตามการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน มาชี้แจงต่อคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป 
 

 ๕.๘ รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ประธานกรรมการ เสนอเรื่อง แบบค าร้องขอเพ่ิม-ถอน 
รายวิชา กรณีที่ยังไม่ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ค าร้องขอยกเลิกผลการเรียนออนไลน์ และบัตรเข้าห้องสอบ
ชั่วคราว ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบแบบค าร้อง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑. แบบค าร้องขอเพ่ิม-ถอน รายวิชา กรณีที่ยังไม่ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ให้เพ่ิมข้อความ 
“หากไม่ช าระค่าลงทะเบียนตามก าหนดการของมหาวิทยาลัยถือว่าการขอเพ่ิม-ถอนรายวิชาเป็นโมฆะ”    
  ๒. ค าร้องขอยกเลิกผลการเรียนออนไลน์ มีข้อเสนอแนะให้แก้เป็น ค าร้องขอยกเลิกรายวิชาที่เรียน
ล่วงหน้า  
  ๓. บัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว  
   ๓.๑ ให้คณะเป็นผู้ออกบัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว  
   ๓.๒ เพ่ิมเงื่อนไขการใช้บัตร ข้อ ๓. ให้ใช้ร่วมกับบัตรที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอ่ืน ๆ ที่มี
รูปถ่าย  
   ๓.๓ ปรับผู้อนุญาตให้เข้าสอบจากนายทะเบียน เป็น ประธานสาขา / อาจารย์ที่ปรึกษา / 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณบดี 
   ๓.๔ ให้มีการประทับตรามหาวิทยาลัยตรงลายมือชื่อผู้อนุญาตให้เข้าสอบ 
   โดยเริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 
 ๕.๙ รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ประธานกรรมการ เสนอเรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะ
ดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  โดยมี
ข้อเสนอแนะให้น าไปปรับเพิ่มในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 ๕.๑๐ รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ประธานกรรมการ เสนอเรื่อง การเข้าร่วมโครงการ 
"สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" 
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เข้าร่วมโครงการ “สร้างบัณฑิต
พันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" 
 






