
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิภาภรณ   บุญยงค  รักษาราชการแทนอธิการบดี      ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๓.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๕. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๖. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๗. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี   โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ     กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ   กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ  
 ๑๑. อาจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา รองอธิการบดีวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

  -  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายประยุทธ  อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

   รองศาสตราจารย ดร.วิภาภรณ  บุญยงค รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธาน               
ท่ีประชุม  กลาวแนะนําคณะกรรมการสภาวิชาการชุดใหมและมอบของท่ีระลึกเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม  
ใหแกผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 
   กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 
   ๑.  ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ   
   ๒.  ศาสตราจารยโอภาวดี   เข็มทอง   
   ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร   
   ๔. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล   
   ๕. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน 
 

    กรรมการสภาวิชาการผูแทนจากคณะ 
   ๑. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี   โรจนไพศาลกิจ   ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ  
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล   ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ      
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวศิีลป   กุลนภาดล ผูแทนคณะครุศาสตร  
   ๔. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ  
   ๕. อาจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล ผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ 
   ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการและเลขานุการ 
   ๗. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการฯ   
   ๘. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการฯ  
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  ซ่ึงหากกรรมการทานใดพบขอผิดพลาด                
ในรายงานการประชุมใหแจงแกไขขอมูลไดท่ีฝายเลขานุการสภาวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙  วันพุธท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
   ๑ )   แจ งผลการปรับแก เ ง่ื อนไขขอความในสัญญาความร วม มือและ
เอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง  และ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงกวางสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ไปยังสภามหาวิทยาลัย  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และหนวยงานวิเทศสัมพันธ 
 
 



 ๓ 

 
   ๒)  แจงผลการใหความเห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๓)  ฝายเลขานุการปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง 
การสรรหากรรมการสภาวิชาการ  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๗  และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  
   ๔) แจงผลการอนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและ
แนะแนวและการสอนภาษาไทย (๕ ป) (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การตลาด (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙)  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย  (ฉบับป 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
   ๕)  แจงผลการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร  ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) คณะวิทยาการจัดการ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
และบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  ไปยังคณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  และบัณฑิต
วิทยาลัย 
   ๖)  แจงผลการเสนอแนวปฏิบัติการเทียบโอน-ยกเวนรายวิชาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ไปยังคณะวิทยาการ
จัดการ  และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
   ๗)  แจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวน
หนึ่งคนเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปยังคณะกรรมการสรรหาฯ  ซ่ึงท่ีประชุม
พิจารณาคัดเลือก รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ  พันธุเวช  เปนผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  เรื่องสัญญาความรวมมือและเอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
กวางสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซ่ึงคณบดีคณะครุศาสตรแจงวา  คณะมีสวนรวมสําคัญท่ีสงนักศึกษา
ไปเรียนในมหาวิทยาลัยท้ัง  ๒  แหง  ในการทํา MOU ท่ีผานมาคณะครุศาสตรไมเคยมีสวนรวมในการปรับ 
แกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงในกระบวนการดําเนินการคณะครุศาสตรไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยท้ัง              
๒ แหงนี้แลว  และมีขอมูลบางสวนท่ีจะขอปรับแกไขในสัญญาดังกลาว 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และมอบรองอธิการบดีวิชาการนํา MOU ท่ีปรับแกไขลาสุด
ใหคณะครุศาสตรไดพิจารณาตรวจสอบและเพ่ิมเติมในรายละเอียดดวย 
 
 ๓.๒ แจงปฏิทินการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ  
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุมไดพิจารณาวาระ ๔.๒ เรื่องผลการตรวจสอบคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  อาจารยพิเศษ  ระดับบัณฑิตศึกษา 
ท่ีประชุมมีมติ  มอบรองอธิการบดีวิชาการทําปฏิทินการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษสําหรับแตละภาค
การศึกษา  และการเสนอเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานวิชาการ  พรอมท้ังกําหนดชวงเวลาท่ีตองนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  สภาวิชาการ  และแจงใหทุกคณะทราบและถือปฏิบัติ  



 ๔ 

 
   มติท่ีประชุม  กําหนดปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

 
 

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  และคณะกรรมการประจําคณะ 
 

สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการประจําคณะ 
ทุกวันเสารท่ี ๓ ของเดือน 

 
ทุกวัน..........ท่ี ๑ ของเดือน 
(สัปดาหท่ี ๑ ของเดือน) 

สัปดาหท่ี ๓ ของเดือน 

ผูรับผิดชอบ : วิภาวรรณ (๖๗๓๐) ผูรับผิดชอบ : ศิริพร (๖๔๑๕) ผูรับผิดชอบ : หัวหนาสํานักงานคณะ 
เดือน วันท่ี เดือน วันท่ี เดือน วันท่ี 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ธันวาคม ๑๗ ธันวาคม ๒๙ - - 

ผูรับผิดชอบ : วิภาวรรณ (๖๗๓๐) ผูรับผิดชอบ : ศิริพร (๖๔๑๕) ผูรับผิดชอบ : หัวหนาสํานักงานคณะ 
เดือน วันท่ี เดือน วันท่ี เดือน วันท่ี 

ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มกราคม ๒๑ มกราคม ๑๑ มกราคม 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

กุมภาพันธ ๑๘ กุมภาพันธ ๑๖ กุมภาพันธ 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

มีนาคม ๑๘ มีนาคม ๙ มีนาคม 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

เมษายน ๒๒ เมษายน ๑๑ เมษายน 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

พฤษภาคม ๒๐ พฤษภาคม ๑๑ พฤษภาคม 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

มิถุนายน ๑๗ มิถุนายน ๘ มิถุนายน 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

กรกฎาคม ๑๕ กรกฎาคม ๖ กรกฎาคม 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

สิงหาคม ๑๙ สิงหาคม ๑๐ สิงหาคม 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

กันยายน ๑๖ กันยายน ๗ กันยายน 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

ตุลาคม ๒๑ ตุลาคม ๑๒ ตุลาคม 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

พฤศจิกายน ๑๘ พฤศจิกายน ๙ พฤศจิกายน 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

ธันวาคม ๑๖ ธันวาคม ๗ ธันวาคม 
สัปดาหท่ี ๓  
ของเดือน 

 

   
 



 ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑ แจงประกาศสภามหา วิทยา ลัยราชภัฏราชนครินทร  และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครินทร  อํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ 
    ตามท่ีสภาวิชาการมีกําหนดครบวาระ  และไดดําเนินการสรรหากรรมการสภา
วิชาการตามกระบวนการเรียบรอยแลวนั้น  ฝายวิชาการจึงไดจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย  และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
รวมท้ังอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๒  
ซ่ึงสภาวิชาการมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  พิจารณาเสนอวิสัยทัศน  กําหนดนโยบายวิชาการ  และหลักสูตรการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 

(๒)  พิจารณาเสนอดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยการสอน  การประเมินผลการ
สอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 

(๓)  พิ จ า รณา เ สนอการ ให ป ริญญา   ประกาศนี ยบั ต รบัณ ฑิตชั้ น สู ง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร 

(๔)  พิจารณาเสนอการจัดตั้ง  ยุบรวม  และการยุบเลิกคณะ  สถาบัน  สํานัก  
ศูนย  สวนราชการ  หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  รวมท้ังการเสนอแบงสวน
ราชการหรือสวนงานในหนวยงานดังกลาว 

(๕)  พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนเขาสมทบ              
ในมหาวิทยาลัย 

(๖)  พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย               
รองศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารย 

(๗)  พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ  
ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษ 

(๘)  แสวงหาวิธีการท่ีจะทําใหการศึกษา  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแก
สังคม  การปรับปรุง  การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนา
ทองถ่ิน  การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งข้ึน 

(๙)  เสนอแนะแนวทางการประสานงาน  การระดมสรรพกําลังเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน  การทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ  ประสานการใชบุคลากร  ทรัพยากร  
และความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

(๑๐)  พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานดานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

(๑๑)  เสนอความเห็นเก่ียวกับการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานดาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

(๑๒)  ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมาย 
 



 ๖ 

 
(๑๓)  แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ

กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ 
    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
    ในขอความท่ีวา  “พิจารณาเสนอ”  และ “พิจารณาใหความเห็น”  ซ่ึงในขอ 
(๖) และ (๗)  ทําใหเกิดความสับสน  โดยจะใชคําวา “พิจารณาใหความเห็น”  ตอเม่ือ  สภามหาวิทยาลัย            
ขอความเห็นมา  สภาวิชาการจึงจะใหความเห็นกลับไป 
    ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๔.๒ แจงผลพิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  
ประกาศนียบัตร (วิชาชีพคร)ู ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๑) 
  งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                      
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  ท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙  (ครั้งท่ี ๑) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๘๔  คน  ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษา และ
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว  โดยผานความ
เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการสภาวิชาการจากการแจงเวียนมติเม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ 
พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแลวเม่ือวันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
  
 ๔.๓ ผลพิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ดวยผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เสนอการปรับ
แผนการเปดรับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๙  ซ่ึงเดิมแผนการรับนักศึกษาจะมีแตเฉพาะภาคปกติเทานั้น                
ในการปรับครั้งนี้มีแผนการรับนักศึกษาภาคพิเศษรวมดวย  จึงตองดําเนินการปรับใหสอดคลองกับ มคอ.๒               
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรแลว ในคราวประชุมครั้งท่ี 
๑๓/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ผานความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการจากการแจงเวียนมติเม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แลวเม่ือวันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๔.๔  แจงเรื่องแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๙                
วันเสารท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย               
สายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ดังนี้ 

๑. อาจารย  ดร . พิชญสิ ณี   อริยธนะกตวงศ   ใหดํ ารงตํ าแหน งผู ช วย
ศาสตราจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ตั้งแตวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. อาจารย ดร.นวัสนันท  วงศประสิทธิ์  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ตั้งแตวันท่ี ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



 ๗ 

 
  ๓ .  อาจารยประมวล  นอยทรง  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
สาขาวิชาปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา  ตั้งแตวันท่ี ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 ๔.๕  ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) เพ่ือประโยชน             
ในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  ก.ค.ศ. พิจารณาแลว  มีมติรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  ๒ คุณวุฒิ  คือ   
  ๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๒)   
  ๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๒)  
  ท้ังนี้  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกลาว  หากจะเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  และตาม
เง่ือนไขท่ีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดดวย 
  ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมีขอสังเกตในเรื่องป พ.ศ. ของหลักสูตรท่ีไดรับการ
รับรองซ่ึงเปนปท่ีเกามาก  ท่ีประชุมจึงมอบฝายเลขานุการตรวจสอบขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘ 
    งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘                
เปนระดับปริญญาตรี จํานวน  ๒๓๔  คน  ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๑๕ คน  และระดับปริญญาเอก  จํานวน  
๓  คน   รวมท้ังสิ้นจํานวน ๒๕๒ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙  ดังนี้ 
    สาขาวิชาการศึกษา 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๔ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๗ คน 
 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๗ คน 
    ปริญญาเอก จํานวน     ๓ คน 
 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๑๓ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๑ คน 
 



 ๘ 

 
    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาตรี จํานวน  ๑๒๓ คน 
 

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๒๖ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๔ คน 
 

    สาขาวิชาการบัญชี 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๘ คน 
 

    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๓๓ คน 
 

    สาขาวิชาเทคโนโลยี 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๕ คน 
 

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๑๕ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๓ คน 
    รวมท้ังส้ินจํานวน  ๒๕๒  คน 
 

    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) เอกสารหนา ๓ ควรเปลี่ยนคําวา “เกินเทอม”  ใหเปนภาษาทางราชการ 

เชน “ศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร” 
๒) ควรเพ่ิมชองตารางแสดงใหเห็นถึงการตีพิมพงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
๓) ควรทําใบสรุปไวดานหนาเลม  รายชื่อนักศึกษา  และการเสนองานวิจัย

เผยแพรท่ีใด  เพ่ือตรวจสอบวาวารสารอยูในฐานขอมูล TCI กลุมใด  และสะดวกตอการพิจารณาอนุมัต ิ              
การสําเร็จการศึกษา 

๔) การเขียนตัวเลขในแตละยอหนาควรเขียน “(๑)”  ไปถึงขอสุดทาย  โดยใช
คําวา “และ” เวนวรรค  ตามดวยขอ  

๕) เรื่ องการเ ขียนบทคัดยอในงานวิจัยตองมี  ๓ สวน  คือ  สวน ท่ี  ๑  
วัตถุประสงค  สวนท่ี ๒  วิธีดําเนินการวิจัย  ซ่ึงตองยอหนาใหม และตองข้ึนตนวางานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบ
ไหน  ประชากรเปนใคร  กลุมตัวอยางเปนใคร  และสวนท่ี ๓  ผลการวิจัย  ซ่ึงเปนแบบฟอรมนี้จะใชเฉพาะ             
ในรายงานการวิจัย  สวนแบบฟอรมการเขียนบทคัดยอในวารสารจะเปนอีกแบบหนึ่ง 

๖) ภาษาอังกฤษ  เวลาพิมพดานหลัง “.” จะตองเวนวรรคทุกครั้ง 
๗) ตรวจสอบชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
๘) ตรวจสอบรูปแบบการพิมพใหถูกตอง   
๙) ใหเลี่ยงการเขียนท่ีมี “The” นําหนา 
๑๐) งานวิจัยหากรายงานมาแลวใหเขียนเปน  Past tense 

 



 ๙ 

 
๑๑) บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการเขียนบทคัดยอ  

การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพลงวารสาร  สําหรับอาจารยและนักศึกษา 
๑๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธควรตรวจสอบโดยละเอียด 

  มติท่ีประชุม 
  ๑)  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  จํานวน ๒๕๒ คน 
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
    ๓)  มอบผูเก่ียวของนําขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับแกไขตอไป 

 
 ๕.๒ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗)   
   ๑)  คณะครุศาสตร  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕)  จํานวน  ๑  คน  คือ  เปลี่ยนจาก  นางสาวรัชดา  
ประนม  คุณวุฒิ  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  เนื่องจากยายไปประจําหลักสูตรอ่ืน  เปลี่ยนเปน  นางสาวจิรัชญา   
โคศิลา  คุณวุฒิ  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ                    
ครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙  เม่ือวันพุธท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙   
   ๒)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗)  
จํานวน  ๑  คน  คือ  เปลี่ยนจาก  นายไพรสิทธิ์  ศรีสุทธิเกิดพร  คุณวุฒิ  อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)  
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  เปลี่ยนเปน  นางสาววรรณรัศม์ิ  จันทคัต  คุณวุฒิ  ศศ.ม. (การจัดการ
สารสนเทศ)  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   มติท่ีประชุม   
   ๑)  เห็นชอบการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) และเนื่องจาก นางสาวจิรัชญา  โคศิลา เปนอาจารย              
ท่ีรับมาใหม  จึงควรเรงใหทําผลงานวิจัยอยางนอย ๑ – ๒  เรื่อง  เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑ สกอ. 
   ๒)  เห็นชอบการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗) 
   ๓)  เห็นชอบใหเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๓  การปรับอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
  จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี ๙/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  มีมติดังนี้  ใหเปลี่ยนอาจารยผูสอนในรายวิชา EEA702                  
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา จากผูสอนเดิม  ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวัสนันท วงศประสิทธิ์  คุณวุฒิ  
ปร.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  เนื่องจากไมมีคุณวุฒิทางดานการศึกษา เปลี่ยนเปน อาจารย ดร.พรทิพย  
คําชาย  คุณวุฒิ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 



 ๑๐ 

 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ในตารางชองผลงานวิชาการควรปรับเปนรูปแบบบรรณานกุรม 
๒) ควรกําหนดรูปแบบของการเผยแพรในวารสารวิชาการ 
๓) ใหสรุปรายละเอียดการตีพิมพแนบมาดวย 

  มติท่ีประชุม   
  ๑)  อนุมัติในหลักการ  โดยใหเปลี่ยนอาจารยผูสอนในรายวิชา EEA702 การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา จากผูสอนเดิม  ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวัสนันท วงศประสิทธิ์  คุณวุฒิ  
ปร.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) เนื่องจากไมมีคุณวุฒิทางดานการศึกษา เปลี่ยนเปน อาจารย ดร.พรทิพย  
คําชาย  คุณวุฒิ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)   
  ๒)  มอบเลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานวิชาการและ
ตรวจสอบการตีพิมพงานวิจัย  หากพิจารณาแลวไมพบการตีพิมพเผยแพรของงานวิจัย สภาวิชาการก็จะไม
อนุมัติ  และใหนํามาแจงตอสภาวิชาการในการประชุมครั้งตอไป 
  
 ๕.๔  ปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการผลิต  และมาตรฐานบัณฑิต  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  เสนอการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตร  
มาตรฐานการผลิต  และมาตรฐานบัณฑิต  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย                   
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซ่ึงมติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุง
มาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการผลิต  และมาตรฐานบัณฑิต  หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)  และตรวจสอบการแกไขโดยละเอียดอีกครั้ง 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ใหสาขาแนบหลักฐานจากครุสภามาประกอบการพิจารณาจากสภาวิชาการ  
เนื่องจากเปนเอกสารสําคัญสําหรับอางอิงในการตีความ  และควรใสไวในเลมดวย 

๒) สาขาควรนําหลักสูตรฉบับเต็มมาประกอบการพิจารณาดวย 
๓) วิชาความเปนนักบริหารมืออาชีพ ให ตัด “The” ออก และแก ไข 

“Administrator” เปน “Administrators” 
๔) ขอสังเกตในรายวิชา “ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

ชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไมตรงกัน  และคําอธิบายรายวิชาไมตรงกัน 
๕) ขอสังเกตเลม มคอ.๒ เปนรูปแบบเกา  และรายละเอียดตางๆ ของหลักสูตร  

หากใสรายละเอียดตามรูปแบบ  Curriculum Mapping  จะทําใหคณะกรรมการพิจารณาไดงาย  
๖) คณะกรรมการแตละชุดท่ีพิจารณาหลักสูตรตองรวมรับผิดชอบ  และตอง

พิจารณาอยางละเอียด 
๗) ในตารางดําเนินการแกไขใหนําประโยคท่ีปรับแกไขแลวมาใสตารางให

ถูกตอง 
 
 
 



 ๑๑ 

 
๘) รายวิชา EEA714 ชื่อภาษาไทยควรเปน “ทฤษฎีอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริเพ่ือการพัฒนาประเทศ” ภาษาอังกฤษควรเปน “Royal Initiatives Theories for National 
Development” 

๙)  ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะใหถูกตอง และใหชี้แจงสภามหาวิทยาลัย
เฉพาะท่ีคุรุสภาตั้งขอสังเกต 

๑๐) ควรเพ่ิมเติมขอมูลตารางมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการผลิต  ผลการ
วิเคราะหขอมูล  ควรเพ่ิมชองตารางผลการดําเนินการ  ซ่ึงตองแสดงวาไดเปลี่ยนเปนอะไร  ปรับแลวเปน
อยางไร  เชน  คูมือปฏิบัติการวิชาชีพ  ควรมีเอกสารแนบ  และทุกประเด็นควรแสดงขอมูลใหครบเพ่ือ
ประโยชนตอหลักสูตร 

  มติท่ีประชุม  อนุมัติในหลักการ  โดยมอบเลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบ
รายละเอียดใหครบทุกประเด็นดวยวิธีการ Check List  แลวนํามาแจงในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป  
พรอมท้ังแจงมติไปยังคณะครุศาสตรดวย 
 
 ๕.๕ แกไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)   
  ดวยประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา  คณะครุศาสตร                
ซ่ึงเปนผูประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  ขอแกไขชื่อรายวิชา  
จากเดิม “AGE241 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ (Sport Science for Health Development)”  
เปลี่ยนเปน ชื่อวิชา “AGE241 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ (Sport Science for Health)”                  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙  เม่ือวันพุธท่ี 
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ในกรณีท่ีเปนเอกสารวิชาการใหใชเลขอารบิค  เพ่ือใหเปนสากล 
๒) อธิการบดีควรนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเรื่องการใชตัวเลขอารบิค  เพ่ือให

เปนแนวปฏิบัติเดียวกัน 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหปรับแกไขชื่อรายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จากเดิม “AGE241 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ (Sport Science for 
Health Development)” เปลี่ยนเปน ชื่อวิชา “AGE241  วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ (Sport  
Science  for  Health)” และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๖ พิจารณาคัดเลือกผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคน                   
เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
  ดวยคณบดีคณะครุศาสตร  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กําลังจะ
ครบวาระนั้น มหาวิทยาลัยตองดําเนินการตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติไววาใหอธิการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา 
“คณะกรรมการสรรหาคณบดี” โดยตองมีผูแทนจากสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
สรรหาคณบดี 
 
 



 ๑๒ 

 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมใหขอเสนอไว ๒ แนวทางคือ 
  ๑)  กรณีท่ี ๑ หากสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสรรหา ๒ ชุด ท่ีประชุม              
มีมติใหผูทรงคุณวุฒิของแตละคณะไปทําหนาท่ีเปนกรรมการสรรหาคณบดี  คือ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย                   
แหวนเพชร  ผูทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และรองศาสตราจารย ดร.องอาจ  นัยพัฒน  
ผูทรงคุณวุฒิคณะครุศาสตร 
  ๒)  กรณีท่ี ๒ หากสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสรรหา ๑ ชุด ท่ีประชุม
พิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ  เปนผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   อาจารย ผูสอนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  เสนอขอแตงตั้ง
อาจารยพิเศษจํานวน ๒ ทาน คือ  
  ๑)  อาจารย ดร.พลธาวิน  วัชรทรธํารง  สอนรายวิชา EEA701 ทฤษฎีหลักการ
และกระบวนทัศนในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
  ๒)  อาจารย ดร.นิวัตต  นอยมณี  สอนรายวิชา EEA703 ความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารการศึกษาและสถานศึกษา 3(3-0-6) 
  ซ่ึงคณบดีคณะครุศาสตรไดใหขอมูลวา  อาจารยพิเศษท้ัง ๒ ทาน ยังไมผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  ซ่ึงขณะนี้คณะไดแจงไปยังสาขาเพ่ือใหดําเนินการตามมติ 
  มติท่ีประชุม  มอบคณะครุศาสตรเรงดําเนินการติดตามไปยังสาขาโดยเร็ว              
และตรวจสอบใหเปนไปตามมติของคณะ  กรณีท่ีอาจารยผูสอนภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติครบขอให
สาขาเชิญอาจารยภายในของมหาวิทยาลัยกอน  หากไมมีจึงจะเชิญอาจารยพิเศษภายนอกได 
 
 ๖.๒   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

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