
 ๑ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการ   กรรมการ    
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ     กรรมการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร   เอ่ียมพญา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ  
 ๘. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  รองอธิการบดีวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ  
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นายอุดม   คุมภัย  รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๕. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  หัวหนางานสงเสริมวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑   ประธานท่ีประชุมแจงเรื่อง  ศูนยสมาธิขอเรียนเชิญกรรมการสภาวิชาการ                
ทุกทานท่ีไมติดภารกิจ รวมตอนรับหลวงพอวิริยัง  วันท่ี ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคาร
ราชนครินทร  
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
   ๑.๒ เลขานุการ แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวา  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุงแลวจํานวน ๑๐ หลักสูตร  เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และคราว
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติอีกจํานวน ๒๐ 
หลักสูตร  โดยผานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว 
    ประเด็นจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรท่ีไดใหขอเสนอแนะจากการตรวจ
หลักสูตร เลขานุการแจงเพ่ือทราบและหารือดังนี้ 

๑)  การระบุป พ.ศ. ของหลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซ่ึงสภาวิชาการพิจารณาใหใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรใหใช พ.ศ. ๒๕๖๐ งานวิชาการไดนําหารือ สกอ. ไดตอบวาหนาปกใหใช พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใชตามปท่ี
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  สวนกําหนดใชในปใดอยูในเอกสารเลม มคอ.๒  

๒) การใชรหัสวิชา  ระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรใชรหัสวิชาของบัณฑิต
วิทยาลัย  บางหลักสูตรใชของคณะ เพ่ือใหเปนแนวทางเดียวกันหลักสูตรอยูคณะใหใชรหัสวิชาของคณะ  สวน
รหัสวิชาระดับปริญญาตรีการปรับอักษรยอภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรและหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ใหใชรหัสวิชาเดิม 

๓) ขอสังเกตสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท หลายหลักสูตรมีจํานวน
นักศึกษาลดลง  มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายหรือวิธีการสนับสนุนใหนักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึน 

ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 
๑)  ใหใชป พ.ศ. การปรับปรุงตาม สกอ. แนะนํา คือตามปท่ีไดรับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย 
๒) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใชรหัสวิชาตามคณะท่ีสังกัด 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙                  
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  โดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลท่ีไดดําเนินงานไปแลวดังนี้  
 
 



 ๓ 

 
   ๑) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะครุศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(กําหนดประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๒) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะครุศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(กําหนดประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๓) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะครุศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนด
ประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๔) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไปยังคณะครุศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(กําหนดประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๕) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
(กําหนดประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๖) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครศุาสตร  และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๗) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนด
ประชุมวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๓)  
    งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                     
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘               
(ครั้งท่ี ๓) โดยจําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๓๘ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๓๓ คน ระดับ            
ปริญญาเอก  จํานวน ๘ คน  รวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๗๙ คน ท้ังนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการ
ประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙ ดังนี้ 
 
 



 ๔ 

 
    สาขาวิชาการศึกษา 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๔ คน 
    ปริญญาโท จํานวน ๑๒ คน 
 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๔ คน 
    ปริญญาเอก จํานวน   ๘ คน 
 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน ๕๓ คน 
    ปริญญาโท จํานวน    ๕ คน 
 

    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาตรี จํานวน  ๒๓๗ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๓ คน 
 

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน  ๔๕ คน 
    ปริญญาโท จํานวน    ๔ คน 
 

    สาขาวิชาการบัญชี 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๒๔ คน 
 

    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๑๓ คน 
 

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน   ๔๗ คน 
    ปริญญาโท จํานวน     ๙ คน 
 

    สาขาวิชานิเทศศาสตร 
    ปริญญาตรี จํานวน     ๑๑ คน 

 

  มติท่ีประชุม 
  ๑)  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๓) จํานวน ๔๗๙ คน   
    ๒)  เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 

  ๓)  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการประสานไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทําแบบ
ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาแลวลงนามรับรอง  พรอมแนบเอกสาร
ยืนยันระดับบัณฑิตศึกษาใหครบถวนกอนจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 



 ๕ 

 
 ๕.๒ ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร 
ดังนี้ 
   ๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  โดยผาน
ความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมเห็นชอบการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร  ในลําดับท่ี ๕ เนื่องจากยายไปอยู
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ดังนี้ 
       -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก นางเกวลิน  อัครเดชเรืองศร ี 
คุณวุฒิ วท.ด. (พฤกษศาสตร)  (เนื่องจากยายไปอยูหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา) 
เปน นายจักรกริช  ไชยเนตร  วท.ม. (การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม)   
   ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ซ่ึงผานสภา
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ และไดเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดมี
ขอเสนอแนะวาอาจารยประจําหลักสูตรทานท่ี ๕ มีคุณวุฒิไมสัมพันธ  โดยผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 
          -   เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก นายนิพนธ  ปริญญาวุฒิชัย  
คุณวุฒิ Ph.D. (Information  Science)  (เนื่องจากมีคุณวุฒิไมสัมพันธ) เปน นางเกวลิน  อัครเดชเรืองศรี  
คุณวุฒิ วท.ด. (พฤกษศาสตร) 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป 
 
 ๕.๓ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี                
๓/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน  ๓  คน  ไดแก   
       -  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน ๑  คน ไดแก นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์ 
     -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน  ๒ คน ไดแก ดร.ภูวเนธ  มะลินิล  
และพันโทคมสัน  ศาสนประดิษฐ 
 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษใหเสนอเปนปการศึกษา  และคณะออก
คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษเปนรายเทอม 
 
 



 ๖ 

 
  ๒)  ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘  อาจารยพิเศษสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
จํานวน ๒ คน มีชื่อในตารางเรียน  แตยังไมเสนอคณะกรรมการประจําคณะ และสภาวิชาการตามขอบังคับฯ  
จึงไมมีชื่อในคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
  มติท่ีประชุม   
  ๑) เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๓ คน  
  ๒)  มอบคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ
และเสนอตออธิการบดีพิจารณาลงนาม  โดยใหมีผลยอนหลังตออาจารยท่ีสอนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน ๒ คน  
  ๓)  ใหทุกคณะแจงไปยังสาขาวิชาใหตรวจสอบขอมูลอาจารยพิเศษใหครบถวน
ถูกตองเพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาด กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอขอแตงตั้ง 
 
 ๕.๔  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
  คณะครุศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) หนา ๔ เพ่ิมเติมความสอดคลองของมาตรฐานคุรุสภาจาก ๙ มาตรฐาน  

เปน ๑๑ มาตรฐาน   
๒) ความสําคัญหนา ๖ ใหเพ่ิมรายละเอียดเกณฑมาตรฐานใหครบถวน 
๓) วัตถุประสงคขอ ๗ มีความรูทักษะการสอนเปนภาษาอังกฤษ  เปนจุดเดน

ของหลักสูตรคณิตศาสตร  ควรจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 
๔) หนา ๒๑ รายวิชาทฤษฎีเรียงกัน ๓ รายวิชา มีท้ังปฏิบัติและบรรยาย                 

ควรระบุเหตุผลขอแตกตางกัน 
๕) หนา ๕๑ ขอ ๒ รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู อาจารยของคณะครุศาสตร

เปนผูสอน  ควรเตรียมความพรอมอาจารยดวย 
๖) ปรับขอมูลประวัติของอาจารยประจําหลักสูตร  และขอมูลตําแหนงทาง

วิชาการใหเปนปจจุบัน 
๗)  คําอธิบายรายวิชาใหตัดคําวา “ศึกษา” ออก 
๘) ตาราง Curriculum Mapping กับผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวยังไมสอดคลอง 
๙) ปรับตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหมใหจับคูเปรียบเทียบ

ในแตละรายวิชา 
 
 



 ๗ 

 
๑๐) หนา ๗ หัวขอ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง  แกไขชื่อสาขาวิชาใหถูกตอง 
๑๑) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ตองเปนขอมูลท่ีเปนเอกสาร

ฉบับจริง 
๑๒) หนา ๕๙ – ๖๔ อาจารยประจํา  อาจารยผูสอน  อาจารยบางทานท่ีเปน

ผูบริหาร  จํานวนคาบตองลดลง  
๑๓) ตรวจสอบรูปแบบการพิมพตลอดท้ังเลม 
๑๔) หนา ๒ อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจากสําเร็จการศึกษา ใหเพ่ิม              

“และอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ” 
๑๕) ทุกหลักสูตร หนา ๑ ขอ ๑ รหัส ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ   

ใหใส Program In ตามดวยชื่อ 
๑๖) ขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมความพรอมท่ีจะสอนภาษาอังกฤษ  ควรสง

อาจารยไปเขารวมโครงการพัฒนาอาจารยท่ีจะสอนภาษาอังกฤษ  หากไดรับทุนจะสงไปพัฒนาท่ีตางประเทศ  
และไดประกาศนียบัตรสามารถนํามาสอนนักศึกษาเปนภาษาอังกฤษได 

๑๗) หนาปกหลักสูตร ระบุเปนหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๙  และจะเริ่มใช
หลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๐   

๑๘) ขอ ๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรและคุณภาพมาตรฐาน  ควร
เปนปการศึกษา  ๒๕๖๒   

๑๙) ขอสังเกตรายวิชาท่ีเปน ๓ หนวยกิต  ควรแกไขจาก ๕ คาบ เปน ๔ คาบ  
๒๐) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนาหลักสูตร                  
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน
วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙                     
เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๕  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
  คณะครุศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) หนา ๗ ปรับแกไขวัตถุประสงค 
๒) หนา ๑๒ ใหตรวจสอบจาํนวนหนวยกิต  และโครงสรางท่ีไมตรงกัน 
๓) หนา ๔๔, ๕๐ แกไขคําอธิบายรายวิชาไมตรงกัน  ECE๒๐๗ และ ECE๒๐๙ 

 



 ๘ 

 
๔) หนา ๕๕ อาจารยประจําหลักสูตร  อาจารยประจํา ควรใสใหตรงกันเหมือน

หลักสูตรอ่ืนๆ 
๕) หนา ๗๙  ใหทบทวนตาราง Curriculum Mapping ซ่ึงแสดงความ

รับผิดชอบมาก จะมีผลตอการประเมิน  
๖) หนา ๑๙๑ ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรควรปรับใหเปนปจจุบัน   
๗)  คําอธิบายรายวิชาใหตัดคําวา “ศึกษา” ออก 
๘)  กลุมวิชาชีพครูใหตรวจสอบกับ ๖ หลักสูตรของครุศาสตรท่ีผานไปแลว              

ซ่ึงยังพบความแตกตาง 
๙)  หนาปกปรับแกไข พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน พ.ศ. ๒๕๕๙   
๑๐) ตรวจสอบการพิมพ เชน พ.ศ. การเวนวรรค 
๑๑) ขอสังเกตกรรมการประจําหลักสูตรคนท่ี ๕ มีคุณวุฒิสัมพันธหรือไม               

ใหตรวจสอบกับ สกอ. อีกครั้ง 
๑๒) ปรับแกไขคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
๑๓) ขอสังเกตหนา ๔๖ ECE๓๐๕ และหนา ๔๗ ECE๓๐๗ ภาษาอังกฤษ             

ไมสอดคลองกัน 
๑๔) การพิมพประวัติอาจารยประจําหลักสูตร  บรรณานุกรมควรใสชื่อเจาของ

ผลงานท่ีเปนชื่อเต็มเนื่องจากสะดวกตอการสืบคน 
๑๕) รายวิชาท่ีมี ๓ หนวยกิต  ๕ ชั่วโมง  ควรปรับเปน ๔ ชั่วโมง 
๑๖) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนาหลักสูตร                  
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน
วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙                     
เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๖  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
  คณะครุศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยผานความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙               
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) นําสวนท่ีปรับปรุงและจุดเดนของหลักสูตร เชน ศักยภาพของอาจารยท่ีไป

อบรมตางประเทศและผานการทดสอบ  รายวิชาท่ีมีเปนภาษาอังกฤษ  การบูรณาการรหัสวิชาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปใสในตารางเปรียบเทียบ 
 



 ๙ 

 
๒) หนา ๒ อาชีพท่ีสามารถประกอบได ควรสลับลําดับ ๘.๔ ไปเปน ลําดับ ๘.๕  
๓) ปรับรูปแบบการพิมพ  เชน  หนา ๕๒ ตรวจสอบการพิมพใหเรียบรอย 
๔) คําอธิบายรายวิชาหนา ๔๔ ตรวจสอบการพิมพจํานวนหนวยกิต 
๕) ขาดเรื่องการคํานวณท้ังระบบของเคมี ควรเพ่ิม Analyze 
๖) แบบสอบถามความพึงพอใจผู ใชบัณฑิตมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง                

ขอคําถามหรือไม  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหสงขอมูลไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือปรับแกไข
ใหถูกตอง 

๗) ขอสังเกตรายวิชา EGS ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร  และ EGS ๒๐๔  
ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนวิทยาศาสตร  ใหทบทวนเนื้อหารายวิชาใหมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือ
เปนประโยชนตอนักศึกษา 

๘) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลักสูตร  นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและ                
งานทะเบียนภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรวันท่ี ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๙  เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๗ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ไดแกไขปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหใชรหัสของคณะท่ีสังกัด 
๒) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
๓) หนา ๓๐ เนื้อหารายวิชาจะมีแตเรื่องวิจัยไมมีเรื่องสถิติ 
๔) หนา ๓๑ ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชา  ตองเขียนสะทอนทางดาน

กิจกรรมท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
๕) หนา ๓๖ วิชาสัมมนาทางจิตวิทยา  คําอธิบายรายวิชาควรจะเปนวิชาปญหา

พิเศษทางดานชีววิทยา 
๖) แกไขอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนปจจุบัน 
๗) ขอสังเกตหนา ๑๖ จํานวนหนวยกิตท้ังหมดรวม ๓๙ หนวยกิต หรือ ๓๖ 

หนวยกิต 
 
 



 ๑๐ 

 
๘) ใหตรวจสอบรูปแบบของตาราง Curriculum Mapping หนา ๓  
๙) หนา ๔ พ.ร.บ. การศึกษา ๒๕๔๒ ปรับใหถูกตอง 
๑๐) หนา ๑๒ เปนเวลาเรียนเปนภาคปกติ ปรับแกไขภาคเรียนใหถูกตอง 
๑๑) ขอสังเกตรายวิชาเลือกคอนขางมาก  ใหเขียนเรียงตอกันและปรับจํานวน

รายวิชาใหเทากัน 
๑๒) หนา ๒๑ รายวิชาคอมพิวเตอรยังคงไวหรือไม  
๑๓) ขอสังเกตรายวิชา GSE๗๐๕ ชื่อวิชาการประเมินผลในวิทยาศาสตรศึกษา  

เปนรูปแบบใหมของ สสวท. เนนประเมินทางนวัตกรรมเปนการประเมินแนวใหม  ซ่ึงชื่อวิชากับคําอธิบาย
รายวิชายังไมชัดเจน 

๑๔) ควรเตรียมขอมูลของนักศึกษาตั้งแตการรับเขาและสําเร็จการศึกษา  ความ
คุมทุน  

๑๕) ควรปรับจุดความรับผิดชอบใหมีขนาดเทากัน 
๑๖) ตารางเปรียบเทียบหนา ๑๐๒ เพ่ิมรายละเอียดเปรียบเทียบประเด็นท่ีจะ

ปรับปรุง 
๑๗) ควรใสรายวิชาปรับพ้ืนฐานไวในแผนดวย 
๑๘) คุณสมบัติการรับนักศึกษาควรปรับใหสอดคลองกัน  
๑๙) รายวิชาการสอบประมวลความรูใหใสคงไว เนื่องจากมีผลกระทบตอระบบ

ทะเบียน 
๒๐)  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลักสูตร  นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรวันท่ี ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๙  เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 ๕.๘ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) เสนอคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรเพ่ือกลั่นกรอง จํานวน ๒ ครั้ง ในคราวประชุม              
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และในคราวประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘  สวนครั้งท่ี ๓ ไดเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ คณบดี
ไมนําเอกสารหลักสูตรเขาท่ีประชุมเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาโดยไมใหเหตุผลการไมนําหลักสูตร
พิจารณาในท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ   
             สาขาวิชาไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ             
เวนแตประเด็นการจัดทําวิชาแกนรวมใหใชรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีคณะจัดทํา ยังมีความเห็นตาง                     
ซ่ึงสาขาวิชาไดชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถปรับปรุงไดเนื่องจากสาระความรูและสมรรถนะในหลักสูตรปรับปรุงนี้
ครอบคลุมตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา พ.ศ.๒๕๕๖ แลว มีจํานวนหนวยกิต ๔๒ หนวยกิต (เทากับ 
 



 ๑๑ 

 
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ) ครบตามเกณฑคุรุสภากําหนด จัดแผนการเรียน ๓ ภาคการศึกษา หากเพ่ิมรายวิชาแกนรวม 
จํานวน ๔ รายวิชา อีกจํานวน ๑๒ หนวยกิต นักศึกษาตองใชเวลาเรียนมากข้ึนสิ้นเปลืองคาใชจายมากข้ึน            
อาจทําใหผูเรียนไปเรียนท่ีอ่ืนท่ีใชเวลานอยกวา คาใชจายถูกกวา  จบเร็วกวา  ผลกระทบคือนักศึกษาจะลดลง  
รายไดมหาวิทยาลัยลดลง  นอกจากนี้รายวิชาแกนรวมนั้น มีอยูในหลักสูตรครบทุกวิชาแลว ผานการวิพากษ
จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรมาแลว และเนื้อหาครอบคลุม สอดคลองกับมาตรฐานของคุรุสภา              
ดังรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบระหวางรายวิชาแกนรวมของคณะ กับรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตร ภาคผนวก
ของ มคอ.๒  
             เสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือกลั่นกรอง                
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ มติท่ีประชุมมอบสาขาเสนอหลักสูตรเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ พรอมท้ังหารือประธานสภาวิชาการและประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ซ่ึงสาขาวิชาไดดําเนินการแลว   
  สาขาวิชาพิจารณาโดยรอบคอบแลวเห็นวาในสวนของข้ันตอนท่ีกําหนดข้ันตอน
เปนแนวปฏิบัติภายในเปนแนวปฏิบัตินั้น มิใชข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือผานคณะกรรมการประจําคณะ
และมีความเห็นไวแลวก็ถือวาไดผานการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการประจําคณะแลวสวนท่ียังมี
ความเห็นตางอยูนั้น ก็เปนสวนของเนื้อหา ซ่ึงคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ ชํานาญ
เฉพาะศาสตรไดกลั่นกรองแลว และองคกรตามกฎหมายคือสภาวิชาการมีสิทธิท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยได 
            เพ่ือมิใหเกิดความลาชา ผลกระทบ และความเสียหาย เนื่องจากหลักสูตร              
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ครบรอบปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘  ใชเปดรับนักศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ เปนหลักสูตรท่ีดําเนินการตามมาตรฐานคุรุสภา ตองเสนอ
คุรุสภาใหความเห็นชอบเพ่ือใหผูเขาศึกษาสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาได และใช
เวลาในการพิจารณาจากคุรุสภาพอสมควร  ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะนําหลักสูตรเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาความถูกตอง  ความสมบูรณของเนื้อหาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใหเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติทันกอนวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

ท้ังนี้  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย  ไมแสดงความคิดเห็นในการ
พิจารณาวาระนี้  เนื่องจากเรื่องนี้ตองดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
กอน 

 ท่ีประชุมมีการอภิปรายหลากหลายและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
๑) สาขาวิ ช าทบทวนการปรับแก ไขรหั ส วิ ชา  ในรายวิ ช า  EEA๗๒๑ 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารการศึกษา EEA๗๐๕ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา และ EEA๗๐๔ 
การบริหารหลักสูตรและการสอน  การบริหารกิจการนักเรียน  สวนคําอธิบายรายวิชาตองสอดคลองมาตรฐาน
ของคุรุสภาท้ังสาระความรู  และสมรรถนะ  และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

๒) ทําหนังสือแจงคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ  หากมี
ความเห็นเชนไรใหแจงสาขาวิชาทราบ  เพ่ือมิใหเกิดความลาชาและผลกระทบควรกําหนดเวลาในการแจงดวย 

๓) เม่ือแจงคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยทราบแลว  ไดผลเชนไร  ใหนํา
หารือคณะกรรมการกลั่นกรองตอไป 

  มติท่ีประชุม มอบสาขาวิชานําขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ 
 



 ๑๒ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป   
  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก            
ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

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