๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
อธิการบดี
ประธาน
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร ทองใบ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล มงคล
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ
๑๑.อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง
รองอธิการบดีวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
๒. นางสาวศิริพร ขจรพันธ
๓. นายประยุทธ อินแบน
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ อาจารย ดร.พจนี ย มั่ ง คั่ ง รองอธิ ก ารบดี วิ ช าการ แจ ง ว า เนื่ อ งจากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรองอธิการบดีวิชาการ ซึ่งอาจารย ดร. พจนีย มั่งคั่ง เปนผูแทนจากคณะครุศาสตร ดังนั้นจึงขอให
คณะครุศาสตรดําเนินการคัดเลือกผูแทนจากคณะตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยสภา
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการตอไป
ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝายเลขานุการออกหนังสือแจงไปยังคณะครุศาสตร
ใหดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการผูแทนจากคณะโดยเร็ว
๑.๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ ประธานที่ประชุมแจงวา วันศุกรที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จะถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน แด พระครูปลัดสุวัฑฒพรหมจริยคุณ (ไพรัตน) เจาอาวาสวัดสมานรัตนาราม เวลา ๑๔.๐๙ น. จึงขอ
เรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาการทุกทานที่ไมติดภารกิจใดๆ ในวันดังกลาว เขารวมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอง
ประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องสืบเนื่องวาระ ๖.๒ แจงผลการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓)
ตามที่ สํ า นั ก สงเสริมวิช าการและงานทะเบีย นไดป ระมวลผลผู สําเร็ จ การศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ รอบที่ ๓ จํานวน ๖๑ คน ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่
๙/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มี มติ ใหเ วีย นแจ งคณะกรรมการสภาวิช าการเพื่อ อนุ มัติผู สํา เร็ จ
การศึกษาได ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการเวียนแจงขอมติคณะกรรมการสภาวิชาการ
แลวเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการมีมติอนุมัติผลผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑) ครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๒) ศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๒ คน
๓) วิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๓ คน
๔) บริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๓ คน
๕) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๗ คน
๖) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๕ คน
รวมจํานวน ๖๑ คน
ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด ดํ า เนิ น การเสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ป ริ ญ ญา
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ

๓
๓.๒ เรื่องสืบเนื่องวาระ ๕.๓ แจงผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเรียนอีก ๑ ภาค
เรียน เนื่องจากเรียนไมครบตามโครงสรางหลักสูตรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และขออนุมัติ
เปดรายวิชา ๔๐๙๑๔๐๑๕ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมไมอนุมัติใหขยายเวลาเรียนและเปดรายวิชาเรียนเพิ่ม เนื่องจากเกินระยะเวลาตามที่ขอบังคับกําหนด
(๘ ปการศึกษา) ซึ่งครบกําหนดตั้งแตภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะเพื่อมิใหเกิด
ปญหาดังกลาววาอาจมีการปรับขอบังคับโดยระบุเหตุผลความจําเปน
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) คณะกับฝายวิชาการควรตรวจสอบใหรอบคอบอีกครั้งวายังมีรายอื่นอีกหรือไม
๒) นักศึกษาควรรูกอนวาจะสําเร็จการศึกษาหรือไม
๓) ควรใชระบบคอมพิวเตอรในการประมวลผลการสําเร็จการศึกษา เพื่อปองกัน
การเกิดขอมูลผิดพลาด ลดงานทางเอกสาร และปองกันไมใหเกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นอีก
๔) อาจให ส มั ค รเป น นั ก ศึ ก ษาใหม แล ว ให มี ก ารเที ย บโอนรายวิ ช าให ไ ด ม าก
(โดยเสนอเปนกรณีพิเศษ)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเกี่ยวของนั้น ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้
๑) พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (แจงไปยังสภา
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว)
๒) พิจารณารายละเอียด มคอ.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) (แจงมติไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว)
๓) พิจารณาการขอขยายเวลาเรียนอีก ๑ ภาคเรียน เนื่องจากครบตามโครงสราง
หลักสูตรของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เสนอเรื่องเขาสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว)
๔) พิจารณาการขอปรับแกไข สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (แจงมติไปยัง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว)
๕) พิจารณาการนําวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตบรรจุเขาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (แจงมติไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเรียบรอยแลว)
๖) หารือการนํารายวิชาการเตรียมฝกประสบการณนับเปนชั่วโมงสอน (แจงมติ
ไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเรียบรอยแลว)
ที่ประชุมรับทราบ

๔

ครุศาสตรบัณฑิต

๔.๒ สกอ. พิ จ ารณารั บ ทราบการให ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต ร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ.
๒๕๕๕
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๕ ป) ฉบับป พ.ศ.
๒๕๕๕
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ.
๒๕๕๕
๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ.
๒๕๕๕
๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป (๕ ป) ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการ
สอนภาษาไทย (๕ ป) พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมรับทราบ
ศึกษาในสังกัดตางๆ

๔.๓ การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเสนอขอรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมายใหมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนดและสามารถใชเปนวุฒิใน
การสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้น คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติใหการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เฉพาะที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
โดยจัดในที่ตั้ง และรับนักศึกษาไดไมเกิน ๑๕๐ คน กําหนดคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรภายใน
วงเงินไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ การรับนักศึกษาตองเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผูเขา
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เลขานุ ก ารนํ า เสนอว า ขณะนี้ ไ ด แ จ ง การรั บ รองหลั ก สู ต รดั ง กล า วไปยั ง สกอ.
เรี ย บร อ ยแล ว มหาวิ ท ยาลั ย ได ป ระกาศรั บ สมั ค รโดยเป ด รั บ สมั ค รถึ ง วั น ที่ ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ สอบวั น ที่
๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเปดเรียนวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อรายงานการดําเนินการแผนการสอน
ใหคุรุสภาทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคุรุสภา
ที่ประชุมรับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ ๕
ทองถิ่น

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาการปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

คณะมนุ ษยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ข อป ดหลั ก สู ต รรั ฐ ประศานศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น เนื่องจากคณะไดดําเนินการตรวจสอบแลวพบวา หลักสูตรดังกลาวไมมีการจัดการ
เรียนการสอนติดตอกันเกิน ๓ ป ไมมีนักศึกษาตกคาง และไมมีการรับนักศึกษาใหม โดยไดผานความเห็นชอบ
จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวัน
อังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๒
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หลั กสูตรนี้ ไมไดมีการพัฒ นาเปน หลักสูตร TQF ตามเกณฑ สกอ. คณะตอง
มีการประเมิ น เพื่ อประกั น คุ ณภาพการศึ กษา สําหรับ หลักสูตรอื่นๆ ควรดําเนิน การปดหลักสูตรใหเร็ว กวานี้
หากไมมีการรับนักศึกษาแลวควรจะปดหลักสูตรใหทันตอเวลา
๒) ใหตรวจสอบขอมูลทั้งหมดวายังมีหลักสูตรใดบางที่ยังไมปด โดยมอบคณบดี
และฝายวิชาการสํารวจขอมูลหลักสูตรควบคูกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบการปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยตอไป

๕.๒ พิ จ ารณาการปรั บ แก ไ ข สมอ.๐๘ หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นิติศาสตร และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ดังนี้
๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖)
สาขาวิชานิติศาสตรขอเปลี่ยนรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จาก นายณฐพง ภาษีผลเต็ม (เนื่องจากลาออกจากราชการ) เปน นายจักรกฤษณ วรวีร และขอแกไขชื่อและ
นามสกุลของ นายณัฐภูมิ สุทธกุล เปน นายอธิวัฒน อภิรัตนธนารัฐ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ หองสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๒
๒) หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔)
สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร ข อเปลี่ ย นรายชื่ อ อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
รัฐประศานศาสตรบัณฑิต จาก ดร.มาริษ คุณากร และ รองศาสตราจารย ดร.ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน (เนื่องจาก
ลาออกจากราชการ) เปน ดร.อัมรินทร นาคณัฐเศรษฐ และ ดร.ภูริวัจน รักษธนอนันต โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๒
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ขอให แ ก ไ ขป ที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาใน สมอ.๐๘ หลั ก สูต รรัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ของอาจารยปญญา โพธิ์ฐิติรัตน และหนา ๖

๖

๒) หน า ๑ และ ๒ แก ไ ขสถาบั น การศึ ก ษาของอาจารย ธ นบดี ฐานะชาลา
เนื่องจากพิมพผิด และคุณวุฒิปริญญาเอก ควรใสเปนภาษาอังกฤษ
๓) หนา ๑๓ ประวัติของอาจารยจิรวุฒิ อนุสรณนรการ ผลงานวิชาการเกามาก
โดยปกติแลวผลงานวิชาการยอนหลังตองไมเกิน ๕ ป
๔) สกอ. ไดเวียนหนังสือเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยตองระบุวา
ใครรับผิดชอบตําแหนงอะไร เชน ประธานหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร
๕) งานวิ จั ย ไม มีล งวารสาร ควรกรอกให ค รบถว นในหัว ขอภาระงานสอนเดิ ม
ภาระงานสอนเพิ่ม
มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบการปรับแกไข สมอ.๐๘ ๒) เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ๓) เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และ ๔) มอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการไปปรับแกไข แลวนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๓ พิจารณาการปรับแผนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เนื่ องจากในแผนป ๒๕๕๘
สาขาวิชาภาษาอังกฤษไมไดแจงแผนการศึกษาตอไว ซึ่งตอมานางสาวนันทิพร เรืองสวัสดิ์ อาจารยในสาขาวิชา
ภาษาอั ง กฤษแจ ง ความประสงค ก ารศึ ก ษาต อ และได ส อบผ า นการคั ด เลื อ ก เข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวัน
อังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๒
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับแผนพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
๕.๔ พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษคณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุ ศ าสตร คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ดังนี้
๑) คณะครุศาสตร โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จํานวน
๔
คน
สาขาวิชาภาษาไทย
จํานวน
๓
คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน
๒
คน
สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
จํานวน
๒
คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
จํานวน
๑
คน
รวมจํานวน ๑๒
คน

๗

๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน
๕
คน
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
จํานวน
๓
คน
รวมจํานวน ๘
คน
๓) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
สาขาวิชาพื้นฐาน (กลุมสังคม)
จํานวน
๑
คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน
๕
คน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน
๒๐
คน
สาขาวิชาดนตรีสากล
จํานวน
๓
คน
สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป
จํานวน
๑
คน
สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน
๑๔
คน
รวมจํานวน ๔๔
คน
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) อาจารยคณะครุศาสตรที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ซึ่งเชี่ยวชาญระดับประถม –
มัธยม ไมไดเชี่ยวชาญระดับอุดมศึกษา ใหคณะตรวจสอบคุณสมบัติใหละเอียดโดยศึกษาเกณฑใหดีวามีผลงาน
เปนที่ประจักษ
๒) ประวั ติ ก ารสําเร็จ การศึกษาของผู ทรงคุณวุฒิส าขาวิช านิติศาสตร ให ร ะบุ
ปการศึกษา สถาบันการศึกษา ซึ่งตองขอขอมูลใหครบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการเสนอขอแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยกเวนคณะครุศาสตรใหเพิ่มเติมเอกสารที่แสดงถึงความ
เชี่ยวชาญของอาจารยวุฒิปริญญาตรีประกอบ หากมีเอกสารหลักฐานแสดงเปนไปตามเกณฑก็เห็นชอบใหแตงตั้ง
เปนอาจารยพิเศษโดยใหคณะตรวจสอบใหละเอียด
ส ว นของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และคณะวิ ท ยาการจั ด การเมื่ อ
ดําเนินการเรียบรอยตามขั้นตอนตางๆ แลว ขออนุญาตเวียนกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบ แลวเสนอ
ตออธิการบดีแตงตั้งตอไป
๕.๕ พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการขอขยายเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๘
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย จัด ทํา (ร าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการขอขยายเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๘

๘

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ควรเปลี่ ย นชื่ อ เป น “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาศักยภาพอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒) ในการเขี ย นควรอ างถึ ง ประกาศของ สกอ. ด ว ย และให นิ ติก รตรวจสอบ
ขอความใหสมบูรณ โดยตองไมขัดกับประกาศของ สกอ.
๓) ขอ ๓.๑ – ๓.๓ มอบฝายเลขานุการไปตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน TQF กับ
ประกาศ สกอ. วาสอดคลองกันหรือไม
๔) ขอ ๓.๓ วรรค ๓ ควรตัดคําวา “บันทึกขอความ” ออก และตองผานความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยดวย โดยใหนิติกรตรวจสอบขอความอีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ราง) ประกาศดังกลาว โดยมอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแกไข
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและใหนิติกรตรวจขอความใหถูกตองเหมาะสม
สวนอาจารยที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยกอนหนานี้ประมาณ ๑๐ ราย ใหเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ สกอ.
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
การประชุ ม สภาวิ ช าการครั้ ง ต อ ไปคื อ ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๘ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหฝายเลขานุการสําเนาระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับงาน
วิชาการ เพื่อทําเปนคูมือและแนวปฏิบัติทางวิชาการ แลวนํามาเขาที่ประชุมสภาวิชาการทุกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง)
ผูต รวจรายงานการประชุม

