๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม 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. 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 มั่งคั่ง
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช
รองอธิการบดีวิชาการฯ
กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร ทองใบ

กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
๒. นางสาวศิริพร ขจรพันธ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ

ไปราชการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานที่ ป ระชุ ม แจ งเรื่ อง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทรแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง ไดแก ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ กรรมการ
สภาวิ ช าการผู แ ทนผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกของคณะครุ ศ าสตร และรองศาสตราจารย ดร.ชว งโชติ พั น ธุ เ วช
กรรมการสภาวิชาการผูแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยมี
ขอแกไขดังนี้ หนา ๖ “เพื่อใหครบคลุมกลุมของนักศึกษา” แกไขเปน “เพื่อใหครอบคลุมกลุมของนักศึกษา”
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยใหแกไข
ดังนี้ หนาที่ ๑ ลําดับที่ ๙ อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง ใหเปลี่ยนเปนผูไมมาประชุมเนื่องจากไปราชการ
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การขอปรั บ ตารางสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ คณะครุ ศ าสตร (รหั ส ๕๔)
ที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับแกผลการเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ ที่ประชุมพิจารณาการขอ
ปรับตารางสําหรั บนักศึ กษาภาคพิเศษ คณะครุ ศาสตร (รหัส ๕๔) ที่ ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับแก ผลการเรีย น
ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อใหนักศึกษาภาคพิเศษ รุน ๕๔ ที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับเกรดและจะจบ
ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ สามารถสมัครสอบบรรจุไดและเพื่อใหสอดคลองกับปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตรที่ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ที่จะจบในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ มติที่ประชุม ๑) มอบฝาย
ทะเบียนตรวจสอบหนวยกิตวาเกินหรือไม โดยชั่วโมงและหนวยกิตใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ๒) มอบคณะ
ครุศาสตรปรับตารางสอนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนและใหอยูในเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากเวลา
ที่จัดมาไมเหมาะสมและไมไดมาตรฐาน ๓) มอบคณะครุศาสตรประสานอาจารยผูสอนมอบหมายงานเปนกรณี
พิเศษใหนักศึกษาในลักษณะเปนการศึกษาดวยตนเองและมีโครงงานเพิ่มเติม ๔) ใหคณะครุศาสตรรวบรวม
หลักฐานการเรียนการสอน เชน ใบคํารองของนักศึกษา ใบเซ็นชื่อนักศึกษาในการเขาเรียนทุกครั้ง ๕) การสง
เกรดใหเปนไปตามปฏิทินวิชาการ ๖) เห็นชอบในการปรับตารางสอนสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร
(รหัส ๕๔) ที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับแกผลการเรียนวิชาชีพครู ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ และใหเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป ๗) มอบใหทุกคณะทบทวนแผนการเรียนการสอนของตนเอง ๘) มอบฝายเลขานุการสภา
วิ ช าการออกหนั งสื อ แจ งไปทุ ก คณะให ถื อเปน แนวปฏิบัติเกี่ย วกับ การเสนอเรื่อ งเขาพิจ ารณาในสภาวิช าการ
ในกรณีที่มีเรื่องนําเรียนสภาวิชาการใหเจาของเรื่องมานําเสนอขอมูลดวยตนเอง หากไมมานําเสนอจะถูกถอนออก
จากวาระและไมไดรับการพิจารณา ซึ่งขณะนี้คณะครุศาสตรไดดําเนินการปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว

๓

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ควรจําแนกจํานวนหนวยกิต ๕ หนวยกิต เปนฝกประสบการณวิชาชีพ
๒) ขอสังเกตควรใชภาษาราชการโดยใหเปนไปตามขอบังคับฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปฏิทิน วิช าการและการปรับตารางสอนสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ คณะครุศาสตร (รหัส ๕๔) ที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับแกผลการเรียน ในภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๕๗ และใหแจงตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔
ภาครัฐ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ก.พ. รั บ รองคุณ วุฒิข องผู สําเร็จ การศึ กษาตามหลัก สูตรของสถาบัน อุ ด มศึ กษา

สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดวย คือ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ เดิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว) ทั้งนี้สามารถดาวนโหลดหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรับรองปริญญา
ไดที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว๒๐ ลงวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ไดที่ www.ocsc.go.th
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอแนะคือ ในการนําเสนอวาระการประชุมใหใสชื่อ
หลักสูตรวาเปนหลักสูตรอะไร เพื่อความสะดวกตอการหาเอกสารอางอิงและสืบคนในภายหลัง
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิ จ ารณาการให ค วามเห็ น ชอบการสํ า เร็ จ การศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละ
ภาคพิเศษประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) คณะครุศาสตร
งานทะเบี ย นและประมวลผล สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ได ป ระมวลผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ กษาภาคปกติ และภาคพิ เศษของคณะครุ ศ าสตร ที่สํ า เร็ จ การศึ กษาประจํ า
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) ไดตรวจสอบผลการศึกษาเรียบรอยแลว และคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๗๙๖ คน ดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
การศึกษาปฐมวัย
จํานวน
๑๐๘ คน
คณิตศาสตร
จํานวน
๖๘ คน
คอมพิวเตอรศึกษา
จํานวน
๕๕ คน
ภาษาไทย
จํานวน
๘๙ คน
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
๖๔ คน
สังคมศึกษา
จํานวน
๑๒๗ คน
ภาษาจีน
จํานวน
๑๑ คน
วิทยาศาสตรทั่วไป
จํานวน
๘๐ คน

๔

นักศึกษาภาคพิเศษ
การศึกษาปฐมวัย
จํานวน
๕๖ คน
คณิตศาสตร
จํานวน
๒๔ คน
- คอมพิวเตอรศึกษา
จํานวน
๒๒ คน
ภาษาไทย
จํานวน
๓๙ คน
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
๔๒ คน
วิทยาศาสตรทั่วไป
จํานวน
๑๑ คน
มติที่ประชุม เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาแกผูสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ คณะครุศาสตร ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) จํานวน ๗๙๖ คน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป โดยมีขอเสนอแนะคือ ชองหมายเหตุ “มี D” ใหใสรายละเอียดวา
“ที่ไมไดเกียรตินิยม เนื่องจาก มี D”
๕.๒ พิ จ ารณาแผนป ด หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และขออนุ มั ติ ป ด หลั ก สู ต ร
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาสั ง คมศาสตร เ พื่ อการพั ฒนา และหลั กสู ต รศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เสนอแผนป ด หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร และขออนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ซึ่งผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปดหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย และเห็นชอบการขอปด
หลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่ อการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๔๗) และหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๔๗)
๕.๓ พิจารณาการปรับแกไข สมอ.๐๘ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต คือ อาจารยสรรพสิทธิ์ ชลพันธ ขอลาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก เปลี่ยนเปน อาจารยกาหลง บัวนาค ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกรที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต โดยใหมีการ
ปรับแกไขใน สมอ.๐๘
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต จากอาจารยสรรพสิทธิ์ ชลพันธ ซึ่งขอลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
เปลี่ยนเปน อาจารยกาหลง บัวนาค และควรรีบประสานดําเนินการเรื่องใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตอสภา
วิศวกรรมใหเรียบรอย มอบสาขาดําเนินการวางแผนแตงตั้งกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป

๕

๕.๔ พิ จ ารณาการปรั บ แก ไ ขหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ต ามมติ
คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของคุรุสภา
ด ว ยคณะครุ ศ าสตร ได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
วิชาชีพครู และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรี ย บร อยแล ว นั้ น และได ดํ า เนิ น การนํ า เสนอหลัก สูต รต อคณะอนุก รรมการประเมิน มาตรฐานหลั กสู ตรและ
มาตรฐานการผลิตของคุรุสภาเพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรทางการศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ที่ผานมา
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ของคุรุสภา มีมติและขอเสนอแนะใหปรับแกไขหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนใน
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ต อ ไป ทั้ ง นี้ ค ณะได ดํ า เนิ น การปรั บ แก ไ ขหลั ก สู ต รตามมติ แ ละ
ขอเสนอแนะเรียบรอยแลว และนําไปใหคุรุสภาตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว แตยังขาดมติเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการปรับแกไขขอมูลคําอธิบายรายวิชา
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขตรงสวนใดใหขีดเสนใตแสดงไว เพื่อใหเห็นชัดเจน
๒) ขอสังเกตหลักสูตรทุกหลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควร
มีการตรวจสอบมาตรฐานของหลักสูตร
๓) ในตาราง หนาที่ ๒ หัว ขอการปรับ ปรุงแกไข คําวา “แตยังไมผลงานวิจัย ”
แกไขเปน “แตยังไมมีผลงานวิจัย”
๔) คําวา “จบการศึกษา” แกไขเปน “สําเร็จการศึกษา”
๕) ขอเสนอแนะ ฝายเลขานุการควรเสนอประเด็นที่ปรับแกไขเปนรายประเด็น
เพื่อสะดวกตอการพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม
เห็ น ชอบให ป รั บ แก ไ ขตามข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยตอไป
๒๕๕๘)

๖.๑ พิ จ ารณา (ร า ง) หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งจะใชในป ๒๕๕๘ ที่ประชุมกรรมการวิพากษหลักสูตรไมไดแกไขโครงสรางเดิม แตจะปรับภายใน
เปนหมวด ทั้ งเพิ่มกลุมวิ ชา ปรับปรุ งวิชา โดยมี ผูทรงคุณวุฒิมารว มวิพากษ หากหลั กสูตรอนุมัติแลวต องแจ ง
ทุกหลักสูตรที่ใชป ๒๕๕๘ ทราบ
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ขอสังเกตกลุมวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาบังคับเรียน ควรมีวิชาใหนักศึกษาเลือก
๒) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ควรปรับภาษาอังกฤษใหถูกตอง
๓) รายวิชาบางปะกงศึกษา ควรปรับใหสอดคลองและเปนทิศทางเดียวกัน
๔) รายวิชา AGE ๑๒๑ ความจริงของชีวิต, AGE ๑๔๒ วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต,
AGE ๒๔๓ เทคโนโลยีและพลังงานเพื่อชีวิต ภาษาอังกฤษเขียนไมถูกตอง

๖

๕) AGE ๑๑๒ รายละเอียดของคําอธิบายรายวิชาเขียนไมถูกตอง
๖) หน า ๔๑ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าเก า ไป ควรเพิ่ ม การสื่ อ สารผ า นสื่ อ ใหม เช น
Facebook สอนทักษะการสืบคน
๗) ทบทวนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให มีความหมายตรงกัน และปรับ แก ไ ข
ใหถูกตองทั้งหมด
มติที่ประชุม มอบฝายวิชาการตั้งกรรมการศึกษารูปแบบการจัดการบริหารวิชา
GE เพื่อใหเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย สวนการปรับปรุงรายวิชาไมตองรอ ๕ ปใหปรับแกไขไดเลย และมอบ
ผูรับผิดชอบปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และนําเขาที่ประชุมกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยตอไป
๖.๒ พิจารณาขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
สํานั กส งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดนําเสนออาจารยป ระจําหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อทราบ
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ในหลั ก สู ต ร ๑ หลั ก สู ต รต อ งมี อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รไม น อ ยกว า ๕ คน
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
๒) อาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองมีผลงานวิจัยนอกเหนือจาก
วิทยานิพนธที่จบมา
๓) ตรวจสอบรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรที่ซ้ํากัน
๔) สําหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
และหลั กสู ตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร คณบดีทั้งสองคณะแจงวาขณะนี้
มีอาจารยประจําหลักสูตรครบตามจํานวนแลว
๕) เสนอแนะให เตรีย มบัญชีร ายชื่อใหเปน ปจ จุบัน หลักสูตรใดที่ยังมีอาจารย
ประจําหลักสูตรไมครบใหดําเนินการใหครบ
มติที่ประชุม ใหนําขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยตอไป
จรรยาบรรณ

๖.๓ พิจารณาคัดเลือกผูแทนสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิเปนรองประธานกรรมการ

สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ขอความกรุณาสภาวิชาการ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ ตามขอ ๑๐ (๒) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไววา “กรรมการ
สภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เปนรองประธาน” เพื่อใหมีกรรมการครบตามองคประกอบของขอบังคับตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์
พันธุวัฒนา เปนผูแทนสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิเปนรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ

๗

๖.๔ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ตอไปคือ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. และมอบฝายเลขานุการสภาวิชาการทําปฏิทินการประชุม โดยหลักการใหประชุม
วันอังคารสัปดาหที่ ๓ ของเดือน
ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช)
ผูต รวจรายงานการประชุม

