๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

กรรมการ
(ทําหนาที่ประธาน)
รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล มงคล
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ
อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช
รองอธิการบดีวิชาการฯ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ
รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร ทองใบ
ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง

อธิการบดี
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวศิริพร ขจรพันธ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เนื่องจากทานอธิการบดี ประธานที่ประชุมติดราชการ ที่ประชุมจึงมีมติใหศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่เปนประธานการประชุมแทน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีขอ
แกไขดังนี้ หนา ๗ วาระ ๕.๗ พิจารณาขอมูลการเปดสอนภาคพิเศษเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๓ หลักสูตร แกไขเปน ๔ หลักสูตร
คณะครุศาสตร
จํานวน ๗ หลักสูตร แกไขเปน ๕ หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน ๖ หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร แกไขเปน ๔ หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน ๓ หลักสูตร แกไขเปน ๔ หลักสูตร
รวมจํานวน ๒๓ หลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิ จ ารณาเสนอการให ป ริ ญ ญาแก บุ ค คลผู ส มควรได รั บ ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคล
ที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อสรรหาบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
นั้น คณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน
๓ ราย ไดแก
ที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา
๑ พระครูปลัดสุวัฑฒพรหมจริยคุณ (ไพรัตน) ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การพัฒนาชุมชน
๒ นายบุญทอง เตียรประเสริฐ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการเพื่อการพัฒนา
๓ นายมานะ พจชมานะวงศ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การทองเที่ยวและการโรงแรม

๓

มติ ที่ป ระชุ ม สภาวิ ช าการได พิจ ารณาการให ป ริ ญ ญาแก บุ คคลผู ส มควรได รั บ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ แลวใหความเห็นดังนี้
๑) การเสนอใหป ริ ญ ญากิ ตติมศั กดิ์ ทั้ ง ๓ ราย สภาวิช าการไมขัด ของ แต มี
ขอสังเกตคือ การใหปริญญากิตติมศักดิ์สภาวิชาการไมมีขอมูลเชิงประจักษอยางเพียงพอ ซึ่งตามเอกสารหลักฐาน
ที่แนบประกอบการพิจารณายังไมเปนที่ประจักษ และยังไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
วาดวยการกําหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๖ (๑) “มีผลงานหรือ
มีความเชี่ยวชาญพิเศษหรือประสบความสําเร็จในวิชาชีพระดับดีเดนเปนที่ประจักษ”
๒) คณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ควรระบุเกณฑ
การพิจารณาการให ปริญญาแต ละระดับใหมีความแตกตางกั น เชน ดุษฎีบัณฑิ ต เปนผลงานระดั บชาติและ
นานาชาติ เปนตน สวนเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาควรสะทอนผลงานทางวิชาการดวย
๓) มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
การประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปคือ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ณ หองมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
ที่ประชุมรับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช)
ผูต รวจรายงานการประชุม

