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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

********************************************************** 
 

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี              ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๕.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๐.อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 

 

 

 

 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   คณะครุศาสตรไดดําเนินการคัดเลือกผูแทนจากคณะเปนกรรมการสภาวิชาการ            
เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ผลการคัดเลือกคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา  
   ท่ีประชุมรับทราบ และมอบฝายเลขานุการทําประกาศแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการแลว
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้ง ท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยใหปรับแกไขวาระท่ี ๕.๒ ขอ ๑) แกไขคําวา 
“นายสกุล” เปน “นามสกุล”  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑ แจงผลการพิจารณาการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ  
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอขอแตงตั้ง
อาจารยพิเศษ  ซ่ึงในคราวประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘                
มีมติใหเวียนแจงคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษนั้น  จึงขอรายงาน
ขอมูลเพ่ือทราบดังนี้ 
   ๑)  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษโดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  ไดแก 
     ภาคปกติ 
          -  สาขาวิชาการจัดการ   จํานวน  ๕ คน 
          -   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  จํานวน  ๒ คน 
          -   สาขาวิชาการเงินและการบัญชี  จํานวน  ๒ คน 
          รวมจํานวน      ๙  คน 
     ภาคพิเศษ 
     -   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จํานวน  ๓ คน 
     -   สาขาวิชาการเงินและการบัญชี  จํานวน         ๑๖ คน 
     -   สาขาวิชาการจัดการ   จํานวน         ๔๕ คน 
     -   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  จํานวน  ๑ คน 
     -   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน  ๗ คน 
          รวมจํานวน    ๗๒ คน 
 

 
 
 
 
 



 ๓ 

 
   ๒)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาํคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
     ภาคพิเศษ 
          -   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  จํานวน  ๓ คน 
          -   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๑ คน 
          รวมจํานวน ๔ คน 
 

      ซ่ึงฝายเลขานุการสภาวิชาการไดดําเนินการเวียนแจงขอมติคณะกรรมการสภา
วิชาการ  มติท่ีประชุมเห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ จํานวน ๙ คน  
ภาคพิเศษ จํานวน ๗๒ คน  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคพิเศษ จํานวน ๔ คน  เม่ือวันท่ี ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๘ และเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยการจัดหาอาจารยพิเศษ
และการจายคาตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๖ (๓) มอบคณะดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษครั้งละ ๑  
ภาคเรียน  และเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามตอไป  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้ง 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  การเสนอรายชื่ออาจารยพิเศษเพ่ือขอความเห็นชอบสภาวิชาการใหเสนอเปน
รายปการศึกษา  แตการออกคําสั่งใหออกเปนรายภาคการศึกษาเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ  และปองกันการ
นําคําสั่งไปใชเก่ียวกับประสบการณในการสอน 
 ๒)  รายชื่ออาจารยพิเศษของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในตารางควรตัด
ชองคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกออก  เนื่องจากไมมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๓)  อาจารยพิเศษท่ีสอนระดับปริญญาโทข้ึนไปตองเพ่ิมชองผลงานวิจัยในตารางดวย 
 ๔)  อาจารยพิเศษท่ีสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ควรดําเนินการให
ถูกตองตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
 ๕)  ฝายวิชาการควรตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีภาคปกติ  
ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ  และระดับบัณฑิตศึกษาใหอยูในเวลาเดียวกัน     
 ๖)  ควรมีการทบทวนการมอบอํานาจของอธิการบดีใหกับคณบดี เพ่ือสะดวก                 
ในการบริหารจัดการในเรื่องการแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
      ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบฝายเลขานุการไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘  วันอังคารท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
   ๑)  แจงคณะครุศาสตรในการเลือกกรรมการสภาวิชาการผูแทนจากคณะครุศาสตร   
   ๒)  แจงการปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  
ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
   ๓)  แจงปรับแกไข สมอ.๐๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ซ่ึงผาน ๑ หลักสูตรคือหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สวนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  แจงคณะเพ่ือตรวจสอบ
คุณวุฒิกรรมการประจําหลักสูตร 
   ๔)  แจงการปรับแผนสาขาวิชาภาษาอังกฤษป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ไปยังงาน
บริหารงานบุคคลเรียบรอยแลว 
   ๕)  แจงการแตงต้ังอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไปยังทุกคณะเพ่ือทําคําสั่งแตงตั้งเรียบรอยแลว 
   ๖)  แจงผลการพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการขอขยายเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและ              
อยูระหวางการเสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม  
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ๔.๒ การแตงตั้ งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง           
ผูชวยศาสตราจารย  
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันเสารท่ี ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๘ ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
จํานวน ๒ รายคือ  ๑)  นายนิพนธ  ปริญญาวุฒิชัย  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ๒) อนุมัติให  นายภูมิพัฒน  กาคํา  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๔  

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๔  

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๔  

๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต ฉบับป  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจํา
หลักสูตรดังกลาวแลว  เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



 ๕ 

 
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ฉบับป 

พ.ศ. ๒๕๕๔  สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว
แลว  เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ
การสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕  สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวแลว  เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๕   สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวแลว  
เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 
๒๕๕๔  สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวแลว  
เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ท้ังนี้มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาโท  ใหศึกษาตอหรือทําผลงานทางวิชาการ  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเพ่ิมพูน
คุณวุฒิและใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร  และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาตอไป 
   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ พิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ ปการศึกษา ๒/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๔)  

 งานทะเบียนและประมวลผล สํ านั กส ง เสริมวิ ชาการและงานทะเบียน                       
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติเ พ่ิมเติมท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗               
(ครั้งท่ี ๔)  ไดตรวจสอบผลการศึกษาเรียบรอยแลว และคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
เปนท่ีเรียบรอยแลวจํานวน ๒ คน ดังนี้ 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 -   ปริญญาตรี  จํานวน   ๒ คน 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  

ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๔) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ คน  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 
 ๕.๒ พิจารณาการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาจารยท่ีมีความพรอมใหมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอกใหเร็วข้ึนนั้น  จึงขอความอนุเคราะหดังนี้ 
 



 ๖ 

 
   ขอปรับแผนดานการศึกษาตอ ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ของสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร  จากเดิมระบุไววาในปการศึกษา ๒๕๕๙ อาจารยมีความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ คน 
ขอเปลี่ยนเปนปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๓ คน แทน และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ความปลอดภัยขอเปลี่ยนแปลงเปนไมมีความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ท้ังนี้ผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  ในวัน
พุธท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมชั้น ๒ สํานักงานคณบดี 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชี้แจงวาทราบขอมูลจากรองคณบดีบริหาร
อาจารยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรท่ีตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยไมอนุมัติ จึงขอยืนยันท่ีจะ
ศึกษาตอในป ๒๕๕๘ จํานวน ๑ คน และปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๒ คน เหมือนเดิม 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ ป ๒๕๕๖ – 
๒๕๕๙ ดังนี้ 
 ๑)  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร อาจารยมีความตองการศึกษาตอระดับปริญญา
เอกป ๒๕๕๘  จํานวน  ๑ คน  และป ๒๕๕๙ จํานวน ๒ คน  
 ๒)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย  ไมมี
แผนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
 
 ๕.๓ พิจารณาการปรับแกไขหลักสูตรคณะครุศาสตร 
   ๕.๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
โดยผานความเห็นชอบการแกไขอาจารยประจําหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 
                   ๑) สาขาวิชาคณิตศาสตร   
           -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นางสุวิมล  ม่ันมงคล 
คุณวุฒิ ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร) (เนื่องจากไมประสงคตอสัญญา) เปน นายภาสกรณ  ยอดสอน คุณวุฒิ วท.ม. 
(คณิตศาสตร) 
      -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นางสาวลินดา  นาคโปรย  
คุณวุฒิ ปร.ด. (สถิติ วัดผลและวิจัยการศึกษา) (เนื่องจากยายไปประจําหลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา) เปน                 
นายสมพล  พวงสั้น  คุณวุฒิ วท.ม. (คณิตศาสตร)  
      -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นางอังคณา  กุลนภาดล 
คุณวุฒิ ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) (เนื่องจากยายไปประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู)  เปน นางสาวหนึ่งฤทัย  เมฆวทัต  คุณวุฒิ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
                   ๒) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
    - เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก Mr.Changqing Wu 
คุณวุฒิ M.A. (ภาษาศาสตร) (เนื่องจากเปนอาจารยประจําอยูท่ี Liuzhou Teachers College ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการ MOU) เปน นางสาวสุปภาดา  อินทรบงกต คุณวุฒิ M.L. (Teaching 
Chinese as Foreign Language) 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก Miss.Fuhuan Mo  
คุณวุฒิ  M.A. (สุนทรียศาสตรจีนและวรรณกรรม)  (เนื่องจากเปนอาจารยประจําหลักสูตรอยูท่ี Liuzhou  
 



 ๗ 

 
Teachers College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการ MOU) เปน นางสาวชนิกานต  รัตนชัยไพศาล-
กุล  คุณวุฒิ MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก Miss.Xiaoxia  Zhang  
คุณวุฒิ  M.A. (วรรณกรรมสมัยใหมและรวมสมัย)  (เนื่องจากเปนอาจารยประจําหลักสูตรอยู ท่ี Liuzhou 
Teachers College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการ MOU) เปน นางสาวสุจรรยา  ธิมาทาน  
คุณวุฒิ MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) 
                  ๓) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นางเก้ือกูล  สถาพรวจนา  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Psychology) (เนื่องจากหมดสัญญาจางในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) เปน นางสาวสุวัชราพร  
สวยอารมณ  คุณวุฒิ วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) 
                  ๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย  
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายฌานิศ  วงศสุวรรณ  
คุณวุฒิ  อ.ม. (ภาษาไทย)  (เนื่องจากลาออก) เปน นางสาวดวงพร  ตรีบุบผา  คุณวุฒิ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
   ๕.๓.๒   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๗) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 
    -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นายสุพัฒน  เศรษฐคมกุล  
คุณวุฒิ  กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  (เนื่องจากยายไปประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน)  เปน นางอังคณา  กุลนภาดล  คุณวุฒิ ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) 
    ๕.๓.๓   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  เม่ือ 
วันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
                 ๑) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
          -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก นางบังอร  อนุเมธางกูร 
คุณวุฒิ M.A. (Curriculum and Instruction) (เนื่องจากเปนอาจารยเกษียณอายุราชการแลวไมประสงค                
ตอสัญญาเปนอาจารยประจํา) เปน นายสุพัฒน  เศรษฐคมกุล คุณวุฒิ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
          -   ปรับเพ่ิมคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรของ  นางสาวพรรณรายณ  
ทรัพยแสนดี  คุณวุฒิ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) เปน ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
     -   ปรับชื่อมหาวิทยาลัยและปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกของ นางทิพยวิมล วังแกวหิรัญ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ๒๕๑๕ เปน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, ๒๕๔๙ 
     ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ปรับแกไขคุณวุฒิของอาจารยหนึ่งฤทัย  เมฆวทัต ใน สมอ. ๐๘ หนา ๑๓               
ใหถูกตอง 
  ๒)  เสนอแนะใหตอสัญญา รองศาสตราจารยบังอร  อนุเมธางกูร จนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรได 
     ๓)  การเสนอคําสั่งเพ่ือแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร จะทําไดตอเม่ือ สกอ.
รับทราบหลักสูตร  สวนหลักสูตรปรับปรงุเม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวสามารถเสนอแตงตั้งได 



 ๘ 

 
   มติท่ีประชุม   
   ๑.  เห็นชอบการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรคือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จํานวน ๔ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชาคณิตศาสตร  (๒) สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน  (๓) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย  และ (๔) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย   
   ๒.  ไมเห็นชอบการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  เนื่องจาก สกอ. ยังไมรับทราบ 
   ๓.  ไมเห็นชอบการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔) เนื่องจากอาจารยท่ีจะยายมาเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรเปนอาจารยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  ๔.  เห็นชอบใหจาง รองศาสตราจารยบังอร  อนุเมธางกูร เปนอาจารยประจํา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ตอจนกวาจะมี
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรได 
 
 ๕.๔ พิจารณา (ราง) ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ระดับ
บัณฑิตศึกษา  
   บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
การรับและจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร  เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  และ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยใหปรับแกไขตามมติท่ีประชุมกอนเสนอเขาท่ีประชุม
สภาวิชาการพิจารณา  ซ่ึงขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยไดปรับแกไข (ราง) ระเบียบ  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร ดังกลาวเรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  ควรใหนิติกรตรวจสอบภาษาทางกฎหมายและการอางอิงขอกฎหมาย 
   ๒)  ควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาขอบังคับฯ 
   ๓ )  เนื่องจากในประกาศฯ มีคาตอบแทนคอนขางมากจึงควรมีวิธีการคิด
คาตอบแทนตางๆ โดยมีผูแทนท่ีเก่ียวของ เชน หัวหนางานคลัง  มารวมพิจารณาดวย ในการคิดจุดคุมทุนตอการ
จัดการเรียนการสอน 
   ๔)  ควรใหทบทวนเชิงนโยบายในการจดัสรรงบประมาณใหสาขาวิชา 
   ๕)  การคิดคาใชจายควรแยกแตละหลักสูตรเพ่ือท่ีจะไดรายรับของแตละหลักสูตร  
และสามารถนํางบประมาณมาบริหารจัดการไดเองหากเหลือก็สามารถสะสมงบประมาณได 
   ๖)  ในระหวางท่ีประกาศตางๆ ยังไมแลวเสร็จใหใชประกาศฉบับเดิมไวกอน 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
การรับและจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร  เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  และ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา                       



 ๙ 

 
ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนําขอเสนอแนะตางๆ ไปทบทวน  และเสนอเรื่องเพ่ือ
พิจารณาตอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรตอไป 
 
 ๕.๕ พิจารณาการชําระคาลงทะเบียน  การจองรายวิชาเกินระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
   ดวย นางสุภาภรณ  สุวรรณพันธ  นักศึกษารหัส ๕๒๐๘๓๓๐๒๐๑๘ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ยื่นคํารองเพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติชําระคาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๓ (จองรายวิชาแลว จํานวน 
๕ รายวิชา) 

๒. ขออนุมัติชําระคาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ (จองรายวิชาแลว จํานวน 
๕ รายวิชา) 

๓. ขออนุมัติชําระคาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๓ (จองรายวิชาแลว จํานวน 
๕ รายวิชา) 

๔. ขออนุมัติชําระคาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔ (จองรายวิชาแลว จํานวน 
๕ รายวิชา) 

๕. ขออนุมัติจองรายวิชา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๔ จํานวน ๔ รายวิชา โดยมีหลักฐาน
การรับรองลงลายมือชื่ออาจารยผูสอนวานักศึกษาไดเขาเรียนจริง จํานวน ๒ รายวิชา แนบผลการเรียนประกอบ 
จํานวน ๑ รายวิชา สวนรายวิชาความจริงของชีวิต  ไมมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาวาไดเขาเรียนจริง 

๖. ขออนุมัติจองรายวิชา ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๔ จํานวน ๑ รายวิชา โดยมีอาจารย
ผูสอนลงนามรับรองวานักศึกษาไดฝกประสบการณจริง 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  การท่ีนักศึกษาไมลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยก็ไมควรใหเขามานั่งเรียนและ           
ออกเกรด  และงานทะเบียนควรจะตรวจสอบผูไมลงทะเบียนไมสามารถชําระเงินได  และหากไมรักษาสภาพ
นักศึกษาก็จะหมดสภาพการเปนนักศึกษา  อาจารยท่ีปรึกษาควรมีสวนในการตรวจสอบดวย 
   ๒)  ในการชําระเงินควรชําระกอนท่ีจะสอบ และหลังจากชําระเงิน ๓๐ วัน               
งานทะเบียนควรพิมพรายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียนใหกับอาจารยผูสอนทันที  และใกลสอบก็จะสงรายชื่อนักศึกษา
ท่ีมีสิทธิ์สอบใหกับอาจารยผูสอน 
   ๓)  ควรสํารวจกรณีแบบนี้อีก  เพ่ือนํามาเขาพิจารณาในคราวเดียวกัน  และตอจาก
นี้ไปใหยึดตามขอบังคับเปนหลักถาไมทําตามระเบียบขอบังคับใหถือเปนโมฆะ 
   ๔)  เดิมระบบการลงทะเบียนยังไมมีการล็อกจึงอาจทําใหมีนักศึกษายังคงคางชําระ
คาลงทะเบียน  สวนปจจุบันตั้งแตปการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ เปนตนมา ระบบจะล็อกไวไดท้ังหมดจึงไมสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได 
  มติท่ีประชุม  มอบฝายวิชาการสํารวจขอมูลรายชื่อนักศึกษาท่ีมีกรณีเชนนี้  และ
ประชาสัมพันธใหมาดําเนินการติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยกําหนดระยะเวลาการยื่นคํารอง 
และรวบรวมเอกสารนํามาเขาพิจารณาในคราวเดียวกันท้ังหมด  และตอจากนี้ไปใหยึดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
เปนหลัก 
 
 



 ๑๐ 

 
 ๕.๖ พิจารณาตารางสอนและปฏิทินวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
   ดวยคณะครุศาสตร  ไดสงตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ ไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดปฏิทินวิชาการแตกตางไปจากปฏิทินวิชาการของภาค
พิเศษ  ดังนี้ 

๑) การจัดตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนท่ี              
๑/๒๕๕๘   ซ่ึงมีรายวิชา  จํานวน ๕ รายวิชา  จึงมีความจําเปนตองจัดเวลาเรียนถึง ๑๘.๐๐ น. ดังตารางสอนตาม
เอกสารท่ีสงมาดวย 

๒) การจัดปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชา            
ชีพครู  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ และ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ ซ่ึงแตกตางไปจากปฏิทินวิชาการ
ภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษา
แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ประกอบกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษา
ในหลักสูตรนี้เปนครูอยูแลว  ซ่ึงการรับนักศึกษาเปนไปตามแนวปฏิบัติการรับผูเขาศึกษาของคุรุสภา  ท้ังนี้ตาม
แผนการเรียนนักศึกษาจะตองปฏิบัติงานในสถานศึกษาไปพรอมกับการเรียนในมหาวิทยาลัยท้ัง ๓ ภาคการศึกษา 
ซ่ึงมีรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา จํานวน ๓ รายวิชา  
  ท้ังนี้คุรุสภาไดตรวจสอบแลว  และคณะครุศาสตรไดนําขอมูลเหตุผลความจําเปน
ดังกลาวชี้แจงแกกรรมการประจําคณะครุศาสตรในคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
และมีมติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว   
  ผูแทนจากคณะครุศาสตรไดช้ีแจงเหตุผลเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๑)  การเปดเรียนตามอาเซียนทําใหเกิดปญหาระยะเวลาการไปปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษา 
  ๒)  ตองจัดตารางใหครบชั่วโมงตามเกณฑกําหนด 
  ๓)  การจัดการเรียนไดหารือกับคุรุสภา (สภาวิชาชีพ) ไดตรวจสอบแลว 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตคือ  
  ๑)  รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปน ๑ หนวยกิต 
  ๒)  ใน ๑ หนวยกิตควรมีงาน ๑ ชิ้นท่ีอาจารยมอบหมายเปนหลักฐาน 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบตารางสอนและปฏิทินวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 
 ๕.๗ พิจารณาการขอโอนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท่ีเขาศึกษาป ๒๕๕๘ จากการเรียนหลักสูตรเดิมป 
๒๕๕๓ เปนหลักสูตรปรับปรุงป ๒๕๕๘ 
  เนื่องดวยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร               
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรับปรุงหลักสูตรป ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) เนื่องจากครบรอบ
การปรับปรุงตามท่ี สกอ. กําหนด แตสาขาวิชารับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๘ ใชหลักสูตรเดิมป ๒๕๕๓ เพราะ
ในชวงท่ีเปดรับนักศึกษาป ๒๕๕๘ นั้น หลักสูตรอยูระหวางการขออนุมัติของสภามหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงอาจจะไมทัน
ชวงเวลาท่ีนักศึกษาจะเขามาเรียน  แตจากการประเมินประกันคุณภาพป ๒๕๕๘ ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะ
วาหลักสูตรจะตองดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับโอนนักศึกษาป ๒๕๕๘ ท่ีกําลังเรียนเขาสูหลักสูตร              



 ๑๑ 

 
ป ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรงุ) เพ่ือใหหลักสูตรพรอมรับการประเมินป ๒๕๕๘ มิฉะนั้นจะมีผลทําใหหลักสูตรไมผานการ
ประกันคุณภาพป ๒๕๕๘ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาป ๒๕๕๘ ใชหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จากการเรียนหลักสูตรเดิมป ๒๕๕๓ 
เปนหลักสูตรปรับปรุงป ๒๕๕๘  
 
 ๕.๘ พิจารณาการขออนุมัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน 
ของอาจารยจํานวน ๑๑ คน 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอเอกสารขออนุมัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเกิน ๕ คน แต                  
ไมเกิน ๑๐ คน  ของอาจารยจํานวน ๑๑ คน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๘ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  แบบฟอรมหนาท่ี ๑ ทําใหสับสนขาดความชัดเจนวาอาจารย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรับผิดชอบนักศึกษาจํานวนเทาใด 
  ๒)  หัวขอเรื่องผลงานวิชาการและงานวิจัย  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจะตองมี
งานวิจัยอยางตอเนื่อง ๓ ปยอนหลัง  ซ่ึงจากเอกสารบางคนไมมีผลงานวิจัยตอเนื่อง  จึงไมมีคุณสมบัติเหมาะสม 
  ๓)  ใหแยกรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปน ๒ ชวง  คือปการศึกษา 
๒๕๕๗ และปการศึกษา ๒๕๕๘  โดยตรวจสอบคุณวุฒิและงานวิจัยใหครบถวน 
  มติท่ีประชุม  มอบบัณฑิตวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับแกไขใหม  
โดยทําขอมูลอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเฉพาะปการศึกษา ๒๕๕๘  แลวนํากลับมาพิจารณาในคราวประชุมสภา
วิชาการในครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปคือ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                             (อาจารย ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชมุ 


	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง
	ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้ดำเนินการเวียนแจ้งขอมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  มติที่ประชุมเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ จำนวน ๙ คน  ภาคพิเศษ จำนวน ๗๒ คน  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคพิเศษ จำนวน ๔ คน  เมื่อวันที่...
	ที่ประชุมรับทราบ  และมอบฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
	ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

