
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิภาภรณ   บุญยงค  รักษาราชการแทนอธิการบดี      ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ     กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร   เอ่ียมพญา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ  
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒ ิ ติดราชการ 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ติดราชการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ ติดราชการ    
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายประยุทธ  อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  
 ๔. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   รองศาสตราจารย ดร.วิภาภรณ  บุญยงค รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธานท่ี
ประชุมแจงวา เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร  ภูผะกา  กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ไดดํ ารงตํ าแหน งรองอธิการบดีวิชาการ   จึ งทําหนา ท่ี เลขานุการ                   
สภาวิชาการ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑ )   แจ งผลการปรับแก เ ง่ื อนไขขอความในสัญญาความร วม มือและ
เอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง  และ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงกวางสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ไปยังคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และหนวยงานวิเทศสัมพันธ 
   ๒)  แจงผลการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๓) จํานวน ๖๔๔ คน ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญา 
   ๓)  แจงการขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ และสาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕  ไปยัง
คณะครุศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร 
   ๔) แจ งผลการเสนอขอแต งตั้ งอาจารย พิ เศษคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  และ ๒๕๕๙ ไปยังคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณะครุศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๕)  แจงผลการขออนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย  (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปยังคณะครุศาสตร  และ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
   ๖)  แจงผลการพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง 
การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เพ่ือพัฒนาผูประกอบการการเปดรับสมัคร
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยังคณะครุศาสตร 
   ๗)  แจงผลการพิจารณา (ราง) ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ไปยังคณะครุศาสตรและฝายวิชาการ 
   ๘)  การหารือการเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยท่ีประชุมใหนําผลการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัยมาแจงตอสภาวิชาการเพ่ือทราบในครั้งตอไป  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

 



 ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ การปรับแกเง่ือนไขขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือและเอกสารแนบ
สัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมไดพิจารณาบันทึกขอตกลงความรวมมือและเอกสารแนบสัญญาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมติท่ีประชุม               
มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาความรวมมือใหถูกตองกอน  
ซ่ึงผูรับผิดชอบไดปรับแกไขเรื่องตางๆ   
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ควรตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาแนบทายวาท่ีผานมามีปญหาบางหรือไม  
อยางไร 

๒) ควรระบุรายละเอียดในสัญญาแนบทายเปนเรื่องๆ ไป 
๓) หากไมมีผลกระทบกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดอัตรา

งบประมาณการใชจายในระยะเวลาอีก ๕ ปขางหนา เพ่ิมเปนเปอรเซ็นตในแตละป  เพ่ือใชในการบริหาร
จัดการเก่ียวกับการตลาด  หรือหากกระทบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเราดวยก็ใหใชคาใชจายตามอัตราเดิม 
  มติท่ีประชุม   
  ๑) เห็นชอบสัญญาความรวมมือและเอกสารแนบสัญญาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กับ มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง   
  ๒) เห็นชอบสัญญาความรวมมือและเอกสารแนบสัญญาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงกวางสี    
  ๓) เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป   
 
 ๔.๒ บัณฑิตวิทยาลัยแจงผลการตรวจสอบคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  อาจารยพิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมไดพิจารณาการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะ
ครุศาสตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ซ่ึงมติท่ีประชุม  มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ
คุณวุฒิ  คุณสมบัติ  อาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๕  คน  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  และ
จัดทําแบบฟอรมใหเรียบรอยพรอมรับรองความถูกตอง  และเสนอรองอธิการบดีวิชาการเพ่ือพิจารณา  หาก
รับรองแลวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสภาวิชาการเห็นชอบโดยหลักการ  หากไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
สภาวิชาการจะไมเห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษดังกลาว  ท้ังนี้ใหรายงานสภาวิชาการทราบใน
คราวประชุมครั้งตอไป  โดยอาจารยพิเศษมีดังนี้   
 
 
 
 



 ๔ 

 
   ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘   
     -    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
     ๑. รศ.ดร.กาสัก   เตะขันหมาก  
     ๒. พ.อ.หญิง รศ.ดร.นภางค  คงเศรษฐกุล   
     ๓. น.ท.ดร.อนุชา   มวงใหญ 
  

     -    หลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
      ๑. ดร.สมประสงค   ปวไธสง   
     ๒. ดร.อนุวัฒน   วิใจเงิน 
    

   โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบแลวในสวนของอาจารยพิเศษหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา จํานวน ๓ คน  พบวาในสวนของบทความวิจัยท่ีตีพิมพ                 
ในวารสารทางวิชาการไมเกิน ๕ ป เปนไปตามเกณฑ  และอาจารยพิเศษหลักสูตรรัฐประศานศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน  ๒  คน  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบแลวยังไมมี
ผลงานวิจัย  บทความวิจัยท่ีตีพิมพตามเกณฑมาตรฐานภายใน ๕ ป  จึงไมสมควรอนุมัติ  
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) อาจารยพิเศษหลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา             
รัฐประศาสนศาสตร  เปนหลักสูตรเกา (พ.ศ. ๒๕๕๔)  ซ่ึงดําเนินการสอนไปแลว 
   ๒)  บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบขอมูลอาจารยพิเศษโดยละเอียด
เบื้องตนกอนเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
   ๓)  บัณฑิตวิทยาลัยควรเปดรับสมัครและข้ึนทะเบียนอาจารยท่ีสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  ประสงคสอนรายวิชาใด 
   ๔)  คณะควรเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษลวงหนากอนดําเนินการสอน 
   ๕)  การเสนอขอจางอาจารยพิเศษ  ใหดูท่ีแผนการจัดการเรียนการสอนและ
ความเชี่ยวชาญของอาจารยพิเศษรายนั้น 
  มติท่ีประชุม 
  ๑) เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา จํานวน  ๓  คน 
  ๒) เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  หลักสูตรรัฐประศานศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน  ๒  คน  โดยอนุโลม  เนื่องจากเปนหลักสูตรเกา (พ.ศ. 
๒๕๕๔)  และมอบฝายเลขานุการตรวจสอบในรายท่ียังไมมีผลงานวิจัย  โดยใหนําเอกสารหลักฐานมาแนบ                  
ใหครบถวน  และตอไปนี้การจัดอาจารยพิเศษตองใหเปนไปตามเกณฑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓) มอบรองอธิการบดีวิชาการทําปฏิทินการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษ
สําหรับแตละภาคการศึกษา  พรอมท้ังกําหนดชวงเวลาท่ีตองนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  สภา
วิชาการ  และแจงใหทุกคณะทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 



 ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๑ แจงผลพิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๔) 
    งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘               
(ครั้งท่ี ๔) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้นจํานวน ๒๓๖ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผล
การศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะ  ไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว  โดยผาน
ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการสภาวิชาการจากการแจงเวียนมติเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี              
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันท่ี ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ แจงผลการพิจารณาอาจารยพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร  และสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ
สาขาวิชานิติศาสตร  และสาขาวิชาภาษาไทย  ประจาํภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  โดยสาขาวิชาภาษาไทยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙  จํานวน  ๔  คน  และสาขาวิชานิติศาสตรผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในการ
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทรท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  จํานวน  ๙  คน  ไดแก  
   สาขาวิชาภาษาไทย     
    ๑.  นางสาววราภรณ  จิรวาณิช 
    ๒.  นางธนิสา  อ่ิมประคองศิลป 
    ๓.  นางสาววินิตา  หอมเสมอ 
     ๔.  นางสาวสิรี  กิจวิวัฒนกุล  
   สาขาวิชานิติศาสตร 
     ๑.  รองศาสตราจารย ดร.โกเมศ  ขวัญเมือง 
    ๒.  รองศาสตราจารย ดร.กิจบดี  กองเบญจภุช 
    ๓.  รองศาสตราจารยจักรพงษ  เล็กสกุลไชย 
    ๔.  ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร  ศักดิ์แสง 
    ๕.  นายปุณณพัฒน  มหาลี้ตระกูล 
    ๖.  นายนรินทร  ตั้งศรไีพโรจน 
    ๗.  นายทนงศักดิ์  ดุลยกาญจน 
    ๘.  นางณรงค  อาษาแกว 
    ๙.  นายนรา  เขมอุดลวิทย 
                  รวมจํานวน   ๑๓   คน 
 

 
 
 



 ๖ 

 
    เนื่องจากยังมิไดมีการประชุมสภาวิชาการ  ฝายเลขานุการสภาวิชาการจึงได
ออกหนังสือเพ่ือขออนุญาตเวียนมติ  ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารย
พิเศษคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาภาษาไทย  จํานวน  ๔  คน  และสาขาวิชานิติศาสตร  
จํานวน  ๙  คน  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  เม่ือวันพุธท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙      
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๕.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เรื่อง การสรรหากรรมการสภา
วิชาการ  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ดวยสภาวิชาการครบวาระในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ฝายเลขานุการ
สภาวิชาการจึงไดดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การสรรหากรรมการสภา
วิชาการ  และแจงไปยังทุกคณะใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยสภา
วิชาการ พ .ศ . ๒๕๕๗  และ (ฉบับท่ี ๒ ) พ .ศ . ๒๕๕๙ ภายในวันท่ี  ๒๐ พฤศจิกายน พ .ศ .  ๒๕๕๙                       
เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และใหปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการ ขอ ๒ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
จํานวนคณะละ ๑ คน  แกไขเปน  “จํานวนคณะละ ๓ คน  มีคุณสมบัติดังนี้  (๑) ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
คณะละ ๑ คน (๒) ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะละ ๒ คน”  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๖.๑ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
และแนะแนวและการสอนภาษาไทย (๕ ป) (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป
ไทย  (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   ๑)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๑ คน  คือ นางสาวสุวิมล ขวัญศิริวงศ  
คุณวุฒิ วท.ม. (เคมี) เนื่องจากลาศึกษาตอ  เปลี่ยนเปน  นายทวีทรัพย  เจือพานิช  คุณวุฒิ วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙                 
เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  
   ๒) คณะครุศาสตร  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)  จํานวน  ๑  คน  คือ  
นางสาวสุวัชราพร  สวยอารมณ  คุณวุฒิ วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)  เนื่องจาก ลาศึกษาตอ  เปลี่ยนเปน  นางสาว
ปยะฉัตร  เอ้ือชินกุล  คุณวุฒิ  กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙  
 
 



 ๗ 

 
   ๓) คณะวิทยาการจัดการ  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙)  จํานวน  ๑  คน  คือ  นางสาวนิลาวัลย  สวางรัตน  คุณวุฒิ  
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  เนื่องจากลาออกจากราชการ  เปลี่ยนเปน  นายโชคชัย  ศรีอนันต  คุณวุฒิ MA. 
(Marketing Management) , คุณวุฒิ MBA. (Marketing) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ  ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  
    ๔) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป ไทย  (ฉบับป  พ .ศ .  ๒๕๕๔ )  จํานวน ๑ คน คือ                          
รองศาสตราจารยนิสา  เมลานนท  คุณวุฒิ ศศ.ม. (ประชากรศึกษา) เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  เปลี่ยนเปน  
ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ  วงฆอง  คุณวุฒิ ค.บ. (ประวัติศาสตร) และ ผศ. (ดานดนตรีไทย) โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ  ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙      
   มติท่ีประชุม เห็นชอบการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร               
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย (๕ ป) (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางค-
ศิลปไทย  (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔)  และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๖.๒  การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  
และบัณฑิตวิทยาลัย 
  คณะครุศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
(เพ่ิมเติม)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทร
ท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน  ๖  คน  ไดแก  
        ๑. อาจารยแพรวนภา  ชูเชิด  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   ๒. อาจารยหัทยา  แจมวัฒนชัย สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   ๓. อาจารยกฤติกา  ศรีคําดี   สาขาวิชาภาษาไทย 
    ๔. อาจารยกัญจณปภัสส  สุวรรณวิหค สาขาวิชาภาษาไทย 
   ๕. อาจารยฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
   ๖. อาจารยวัชราภรณ  เข่ือนวัง สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
 

  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)  และประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใน
คราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน  ๓๕  คน  ไดแก   
   ปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
         ๑.  นายนิวัฒน  โยธินศิริกุล   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  
         ๒.  นางพรเพ็ญ  องอาจวาจา  สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๓. นายวินัย  กุศลภากร   สาขาวิชาการจัดการ 
    ๔. นางสาวก่ิงฟา  สีบัวนอย  สาขาวิชาการจัดการ 
    ๕. นายศุภภัค  วิศาลเวชกิจ  สาขาวิชาการจัดการ 
 

 



 ๘ 

 
   ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
    ๑. นางสาวทัศนีย  รอดม่ันคง  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    ๒.  นายสุพัฒน  สุขเกษม   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    ๓.  นางสาวนวลปราง  แสงอุไร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    ๔.  นางสาวรุงนภา  มานะชัยสิทธิ์ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๕.  นายอาภากร  เทศพันธ   สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๖.  นางฉันทนา  เดชแกว   สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๗.  นายอํานวย  เผาจิตรกุล   สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๘.  นางสาวดวงพร  ราษฎรเจริญ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๙.  นางสาวอนิสรา  บุญศักดิ์  สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๑๐. นางสาวสุภาพ  ผดุงศักดิ์ชัยกุล สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๑๑. นางพรเพ็ญ  องอาจวาจา  สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๑๒. นายกฤชชัย  สุขเสวี   สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
    ๑๓. นายพงษศักดิ์  ศักดิ์สมุทรานันท สาขาวิชาการตลาด 
    ๑๔. นายชาญณรงค  ธรรมพนิชวัฒน สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑๕. นางประณยา  กิจสาสน  สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑๖. นางสาวศรัณยา  พ่ึงพินิจ  สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑๗. นางสาววงศรวี  นพวงศ  ณ อยุธยา  สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑๘. นางประณิตา  นัดพบสุข  สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑๙. นายวรศักดิ์  ไหลรุงเรืองสกุล สาขาวิชาการจัดการ 
    ๒๐. นายวิชัย  ทองคําแมนศรี  สาขาวิชาการจัดการ 
    ๒๑. นางสาวกนิษฐา  ปุญญนิรันดร สาขาวิชาการจัดการ 
    ๒๒. นางสาวจินตจุฑา  เหลืองออน สาขาวิชาการจัดการ 
    ๒๓. นายสัญญารักษ  ธนากุลจีราวัฒน สาขาวิชาการจัดการ 
    ๒๔. นางสาวเพชรคณา  บูรณะรุงเรืองกิจ  สาขาวิชาการจัดการ 
    ๒๕. นายอดุล  ชาญพานิชกิจการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
    ๒๖. นางสาวนรินทร  สมทอง  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ๒๗. นางสาวสุทธาทิพย  กําธรพิพัฒนกุล  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ๒๘. นางระเบียบ  ปทมดิลก  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ๒๙. วาท่ี ร.ต.ทรงเดช  มโนจินดา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
  ๓๐. นางสาวพรปวีร  วรเศรษฐพงศา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 

  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษ  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี 
๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน  ๑๕  คน  ไดแก   
 
 
 



 ๙ 

 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๑. รศ.ดร. พรรณี   ลีกิจวัฒนะ 
๒. ผศ.ดร.ศิริรัตน   เพ็ชรแสงศรี 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  ๑.  ผศ.ดร.บุญล้ํา   สุนทร 
  ๒.  ผศ.ดร.เบญจลักษณ   เมืองมีศรี 
  ๓.  ผศ.ดร.เดชฤทธิ์   มณีธรรม 
  ๔.  ผศ.ดร.ขวัญชัย   จอยเจริญ 
  ๕.  ผศ.ดร.สุภกิจ   นุตยะสกุล 
  ๖.  ผศ.ดร.เชาวลิต   ขันคํา 
  ๗.  รศ.ดร.ภิรมย   จั่นถาวร 
  ๘.  ดร.คเณศ   พันธุสวาสดิ์ (พลอยดนัย) 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  ๑.  วาท่ีรอยตรี ดร.ทรงเดช   มโนจินดา 
  ๒.  ดร.สุทธาทิพย   กําธรพิพัฒนกุล 
  ๓.  ดร.ระเบียบ   ปทมดิลก 
  ๔.  ดร.นรนิทร   สมทอง 
  ๕.  ดร.พรปวีณ   วงศเศรฐพงศา 
 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ใหตัดรายชื่ออาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ลําดับ
ท่ี ๑ – ๓ ออก เนื่องจากเปนอาจารยประจํา  ไมตองเสนอขออนุมัติแตงตั้ง 
  ๒)  ชื่องานวิจัยใหพิมพในรูปแบบบรรณานุกรม  ควรระบุวาเผยแพรและ  
ตีพิมพท่ีไหน 
  ๓)  การจัดทําขอมูลอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  ควรเปนรูปแบบเดียวกัน 
  มติท่ีประชุม   
  ๑)  ใหตัดรายชื่ออาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ลําดับ
ท่ี ๑ – ๓ ออก เนื่องจากเปนอาจารยประจํา  ไมตองเสนอขออนุมัติแตงตั้ง 
  ๒) เห็นชอบการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร  ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม)  จํานวน  ๖  คน  อาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ  ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) จํานวน ๕ คน  ปการศึกษา ๒๕๕๙  จํานวน  ๒๗  คน  และอาจารยพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  จํานวน  ๑๕  คน  และมอบผูเก่ียวของดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
  
 
 



 ๑๐ 

 ๖.๓  คณะวิทยาการจัดการเสนอแนวปฏิบัติการเทียบโอน – ยกเวนรายวิชา  
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  
  คณะวิทยาการจัดการเสนอแนวปฏิบัติการเทียบโอน – ยกเวนรายวิชาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ กรณีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับ  ปวส., ปวท. หรือเทียบเทา  โดยผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  ดังนี้ 
  รายวิชาเทียบโอนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF)  จํานวน  ๗  หลักสูตร 
  -   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  (หลักสูตร
ปรับปรุง ๒๕๕๙) 
  -   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๕๙) 
  -   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๕๙) 
  -   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  
(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)  
  -   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๕๙) 
  -   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๕๙) 
  -   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรงุ ๒๕๖๐) 
  รายวิชาเทียบโอน – ยกเวน  จํานวน  ๓  สาขาวิชา 
  -   สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
  -   สาขาวิชาการจัดการ 
  -   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) จํานวนหนวยกิตเปนไปตามเกณฑหรือไม 
๒) สาขาควรแนบระเบียบ/ขอบังคับสําหรับใชในการเทียบโอน  เพ่ือนํามาใช

เปนแนวปฏิบัติในการเทียบโอน 
๓) ควรอธิบายเกณฑกอนนําเสนอเพ่ืองายตอการพิจารณา 

  มติท่ีประชุม  
  ๑)  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดแนว

ปฏิบัติการเทียบโอน – ยกเวนรายวิชา  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  ของคณะวิทยาการจัดการใหเปนไปตามเกณฑ ของ สกอ. และ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  ๒)  มอบฝายเลขานุการตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการเทียบโอน - 
ยกเวน  เทียบกับของ สกอ. ฉบับใหม  และใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัย  หากขอบังคับฯ                       
ไมสอดคลองกับประกาศฯ สกอ. ก็ตองปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย 

 



 ๑๑ 

 ๖.๔ พิจารณาคัดเลือกผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคน                   
เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
  ตามท่ีคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
วิชาการและวิจัย  เม่ือวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จึงมีมติ
ใหดําเนินการตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ บัญญัติไววา ใหอธิการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหาคณบดี”             
โดยตองมีผูแทนจากสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการสรรหาคณบดี 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือก รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ               
พันธุเวช  เปนผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๗.๑ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิชาการ 
  -   ผูทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ  เสนอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดโครงการใหอาจารยเขา
สูตําแหนงทางวิชาการแบบไมใหเปนไปดวยความสมัครใจ  เชน  หลักสูตรใดท่ียังไมมี  ผศ. ตองเขาโครงการ
อยางนอย ๑ คน หรือ ๒ คน  ใครท่ีได ผศ. เกิน ๑๐ ป ก็ตองเขาโครงการ  เนื่องจากจะถูกประเมินดวยการ
ประกันคุณภาพ  โดยใหสภาวิชาการเขาไปชวยในรูปแบบใด  เชน  “โครงการทําผลงานอยางไรใหสําเร็จภายใน 
๑ ป”  โดยสํารวจเปนรายคณะวาใครสนใจจะเขารวมโครงการนี้บาง 
  -   แนวคิดในการพัฒนาครูในอนาคตตามนโยบายของรัฐมนตรี  มีประมาณ  ๖๕ 
เปอรเซ็นต  รัฐบาลใหทุนตองสอบแขงขัน  ลองสังเคราะหหลักสูตรใดท่ีเขมแข็งของคณะครุศาสตร  เชน  
อาจารย ๕ คน  มีปริญญาเอก  ผศ., รศ. ก่ีคน  มีผลงานวิจัยก่ีคน  ตองเตรียมพรอมโดยใหแหงละไมเกิน  ๕  
หลักสูตร  ตองรีบทําใหสําเร็จภายใน ๑ ป  รีบทําเปาหมายใหสําเร็จ 
  -   ขอบังคับงานบริหารงานบุคคลออกเกณฑมาตรการเก่ียวกับการทํา ผศ. 
หรือไม  เชน  อาจารยท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองมีผลงานภายใน ๕ ป หากอาจารยท่ีลาศึกษาตอจะขยาย
เวลาให  ๒  ป   
  -   ขณะนี้เกณฑตางๆ ของ สกอ. ท่ีจะคัดเลือกใหมหาวิทยาลัยแตละแหง               
เปดรับครูประมาณ ๓,๐๐๐ อัตรา  โดยมีเกณฑตางๆ เชน  อาจารยจะตองมีคุณวฒุริะดับปริญญาเอก  งานวิจัย 
ฯลฯ  หากมหาวิทยาลัยไมไดรับคัดเลือกก็จะไมไดโควตาท่ีจะผลิตครู  ซ่ึงจะมีผลในเรื่องของงบประมาณ  ฉะนั้น
ควรหาจุดเดนของคณะครุศาสตรวาเดนทางดานใด  ควรมีการเตรียมความพรอม  และควรมีความรวมมือกัน
ระหวางคณะในการทําศักยภาพอาจารย 
  - โครงการท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดข้ึนท่ีสนับสนุนใหอาจารย
ทําผลงานวิชาการเปนโครงการท่ีดีมาก เนื่องจากอาจารยท่ียังไมมีผลงานก็มีผลงานเกิดข้ึน อาจารยท่ียังไมไดสง
ประเมินก็ไดสงประเมิน 
  มติท่ีประชุม มอบฝายเลขานุการประสานคณะครุศาสตรเพ่ือทบทวนจุดเดน
ของคณะวาจะไปในทิศทางใด  และควรมีโครงการท่ีจะใหพนักงานในมหาวิทยาลัยเรงสงผลงานทางวิชาการ
โดยเร็วท่ีสุดกอนท่ีจะสิ้นสุดสัญญา 
 
 
 



 ๑๒ 

 
 ๗.๒ ขออนุมัติเวียนหนังสือการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาภาคพิเศษ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (วิชาชีพคร)ู  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๑) 
  ฝายเลขานุการสภาวิชาการขออนุญาตเวียนหนังสือการใหความเห็นชอบการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (วิชาชีพครู)  ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 
(ครั้งท่ี ๑) ในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยตองรอผลการตรวจสอบจากคณะครุศาสตรในวันท่ี ๑๓ 
พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
  มติท่ีประชุม  อนุมัติโดยหลักการ 
 
 ๗.๓   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก 
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร  ภูผะกา)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                              ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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