๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ
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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
๒. รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
๓. รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร ทองใบ

อธิการบดี
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
๒. นางสาวศิริพร ขจรพันธ
๓. นายอุดม คุมภัย

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เนื่องจากทานอธิการบดี ประธานที่ประชุมติดราชการ จึงมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย
ดร.อภิรดี เมืองเดช เลขานุการสภาวิชาการ ทําหนาที่เปนประธานการประชุมแทน
ที่ประชุมรับทราบ

๒

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอง
ประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นป ๕
จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ ที่ประชุมพิจารณาวาระ ๓.๒ เรื่อง การขออนุมัติ
หลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มติที่ประชุม ใหแยก
ปฏิทินวิชาการเฉพาะของนักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นป ๕ โดยใหเสนอมาพรอมกับปฏิทินของมหาวิทยาลัยที่จะ
เสนอลงนาม โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะตรวจสอบวัน กําหนดการตางๆ การชําระเงิน และ
ความถูกตองกอนเพื่อใหสอดคลองกับปฏิทินกลางของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ บัณฑิตวิทยาลัยแจงเรื่องการตรวจสอบบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรี ยนรวมและอํานวยการ ที่ประชุมพิจารณาวาระ ๕.๑ พิจ ารณาการใหความ
เห็ น ชอบการสํ า เร็ จ การศึ กษาของนั กศึ กษาภาคปกติแ ละภาคพิ เศษประจําภาคเรีย นที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้ งที่ ๒)
มติที่ประชุม เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
(ครั้งที่ ๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๒๕ คน สวนนักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน ๒๔ คน ที่ประชุมมอบบัณฑิต
วิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับแกไขกอน จึงจะเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติปริญญาตอไป ซึ่งขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการปรับแกไขแลวมีทั้งแกไขและขอยืนยันใชเอกสารฉบับ
เดิม และไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ที่ประชุมไดพิจารณาในเรื่องตางๆ และมีมติใหไปดําเนินการนั้น ฝายเลขานุการจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน
จากการประชุมสภาวิชาการ ไดแก
๑) วาระ ๓.๒ ขออนุมัติหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําปฏิทินวิชาการ
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร (ดําเนินการเรียบรอยแลว)
๒) วาระ ๓.๓ ปรับตารางรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
(ดําเนินการเรียบรอยแลว)

๓

๓) วาระ ๕.๑ พิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) (สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติป ริญญา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันเสารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
๔) วาระ ๕.๒ พิ จ ารณารายละเอี ย ด มคอ.๒ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) (ผูพัฒนาหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว)
๕) วาระ ๕.๓ พิจารณาการขออนุญาตเปดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต ภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (นําเรื่องเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว)
๖) วาระ ๕.๔ พิจ ารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๔ หลักสูตร ในประเด็นการเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ รายวิชาศึกษา
ทั่วไปปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเพิ่มขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๘ วั น เสาร ที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๘)
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ แจ ง เรื่ อ งแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหบุคลากรดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๒ รายดังนี้
๑) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันเสารที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มติที่ประชุม อนุมัติให นางกัญภร เอี่ยมพญา ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตั้งแตวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันเสารที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย
มติที่ประชุม อนุมัติให นายจิรัฏฐ เหมือนวิหาร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมรับทราบ
ภาครัฐ

๔.๓ ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดวย ทั้งนี้สามารถดาวนโหลด
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๕๕๐๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 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 ไดแก

๔

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
๒) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านาฏดุ ริ ย างคศิ ล ป ไ ทย (หลั ก สู ต ร
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ สํ า นั กงาน ก.ค.ศ. รั บรองคุ ณ วุ ฒิเ พื่ อประโยชนใ นการบรรจุ แ ละแต งตั้ ง เป น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๓ คุณวุฒิ
สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสาขาวิชาหรือทาง
สาขาวิชาหรือวิชาเอกหรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา คือ
๑) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔)
อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท
๒) รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) อันดับครู
ผูชวย อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท
๓) ครุ ศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น (หลั กสู ต ร ๕ ป ) (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) อันดับครูผูชวย อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่ อ งจากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนคริ น ทร จํ า นวน ๑๑ ราย ครบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้ น
มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง เชิญชวนเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ขอ ๒.๓ องคกรที่จัดขึ้นตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๗ เสนอไดองคกรละไมเกิน ๕ คน
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเสนอชื่อ ๑) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ๒) ศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา และ ๓) รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช เพื่อเสนอชื่อเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยมอบฝายเลขานุการประสานขอประวัติจากทานผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ทาน
ประธานที่ประชุม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช ขออนุญาตตอที่ประชุม
หากมีทานใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมใหสงไดพรอมแนบประวัติดวย โดยมอบฝายเลขานุการรวบรวมเพื่อใหครบ ๕
ทาน และสงสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕.๒ พิ จ ารณารายละเอี ยด (มคอ.๒) หลักสูต รปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิช า
วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห อ งประชุ ม มหาชนก ชั้ น ๕ อาคารเรี ย นรวมและอํ า นวยการ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาวาระ ๕.๒ พิ จ ารณา
รายละเอียด (มคอ.๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕

มติที่ประชุม มอบผูพัฒนาหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการไปปรับแกไข
แล ว นํ า กลั บ มาพิ จารณาในคราวประชุ มครั้งตอไป ซึ่งขณะนี้ผูพัฒนาหลักสูตรไดป รับ แกไขตามขอเสนอแนะ
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) คุณสมบัติของผูเรียนเปนอยางไร
๒) หนา ๑๒ ควรทบทวนเกี่ยวกับงบประมาณใหม
๓) หนา ๑๐ อาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบรายละเอี ย ด (มคอ.๒) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรศึ ก ษา (หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) และมอบผู พั ฒ นาหลั ก สู ต รนํ า ข อ สั ง เกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการไปปรับแกไข แลวนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๓ พิ จ ารณาการขอขยายเวลาเรี ย นอี ก ๑ ภาคเรี ย น เนื่ อ งจากเรี ย นไม ค รบ
ตามโครงสรางหลักสูตรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และขออนุมัติเปดรายวิชา ๔๐๙๑๔๐๑๕
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
ด ว ย นายวี ร ยุ ท ธ จํ า นงค ผ ล รหั ส ประจํ า ตั ว ๕๐๐๐๓๒๘๗๐๒๘ และนาย
อนุพงษ ปานแสงทอง รหัสประจําตัว ๕๐๐๐๓๒๘๗๐๓๖ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมเรียน
๕๐๐๐๓๒๘๗๐๑ ไดลงทะเบียนเรียนไมครบตามโครงสรางหลักสูตร เนื่องจากเกิดความเขาใจผิดในการลงทะเบียน
รายวิ ช า ๔๐๙๑๔๐๑๕ แคลคู ลั ส และเรขาคณิต วิเ คราะห ว าเปน รายวิ ช าในกลุ มวิ ช าเฉพาะ (เลื อก) โดยได
ตรวจสอบกับแบบตรวจสอบรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาไดผล
การเรียนเปน F ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ จึงไปลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นในกลุมวิชานี้แทน เมื่อตรวจสอบภายหลัง
จึงพบความผิดพลาดดังกลาวและระยะเวลาเรียนในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาครบระยะเวลา ๘ ป ตั้งแต
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
สาขาวิ ช าฯ จึ งขอความอนุ เ คราะห ใ ห นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นในรายวิ ช า
ดังกลาวในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้ ๑) พิจารณาขอขยายเวลาเรียนไปจนถึงภาคเรียนที่
๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒) พิจารณาการขอความอนุเคราะหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และขอ
เปดรายวิชา ๔๐๙๑๔๐๑๕ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
มติที่ประชุม เห็นชอบใหขยายเวลาเรียนไปอีก ๑ ภาคเรียน คือภาคเรียนที่ ๑
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ และเห็ น ชอบการขอเป ด รายวิ ช า ๔๐๙๑๔๐๑๕ แคลคู ลั ส และเรขาคณิ ต วิ เ คราะห
โดยเสนอแนะวาตอไปใหอาจารยที่ปรึกษาและคณะตรวจสอบใหดี เพื่อไมใหเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นอีก รวมไปถึง
ระดับบัณฑิตศึกษาดวย และใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป

๖

๕.๔ พิจารณาการขอปรับแกไข สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร ขอแกไข สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เนื่องจากรายวิชานี้
อนุมัติตั้งแต ๒๕๕๕ เพื่อเปนประโยชนตอนักศึกษาซึ่งจะไปบรรจุแตงตั้งเปนอาจารยในอนาคตจึงขอปรับปรุงแกไข
ดังนี้ ปรับชื่อวิชาจากเดิม “EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน (Senior Scout
Basic Unit Leader Training)” เปน “EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน (Scout Basic Unit
Leader Training)” และปรั บคํ าอธิ บายรายวิช า โดยผานความเห็น ชอบจากกรรมการบริห ารวิ ชาการคณะ
ครุศาสตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
มติ ที่ประชุ ม เห็นชอบการแก ไขหลักสูตร สมอ.๐๘ หลักสูต รครุ ศาสตรบัณฑิ ต
คือปรับชื่อวิชาจากเดิม “EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน (Senior Scout Basic
Unit Leader Training)” เปน “EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรูเบื้องตน (Scout Basic Unit
Leader Training)” และปรับคําอธิบายรายวิชา โดยใหใชหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และนําเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๕ พิจารณาการนําวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตบรรจุเขาในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เสนอข อมูลเกี่ยวกั บการนํารายวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตบรรจุในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป น
ประโยชนตอนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการในการทําสมาธิ การกลอมเกลาจิตใจและลักษณะนิสัย
และเพื่อใหเปนรายวิชาที่นักศึกษาจะไดเลือกเรียน
มติที่ประชุม ใหขอเสนอแนะสําหรับการเสนอหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้
๑) ในการเสนอรายวิชาใหมเพื่อบรรจุเปนวิชาศึกษาทั่วไปตองเรงดําเนินการตั้งแต
ตนเพราะมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
๒) หากจะเพิ่มเขาไปในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอาจจะทําหลังจากใชไปแลวประมาณ
๑ ป โดยขอใหมีการปรับปรุงแกไขใหมก็สามารถทําได
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ หารือการนํารายวิชาการเตรียมฝกประสบการณนับเปนชั่วโมงสอน
ด ว ยประธานสาขาวิ ช าการอาหารและธุ ร กิ จ บริ ก าร ขอให จั ด วิ ช าเตรี ย มฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ๒ หนวยกิต ๙๐ ชั่วโมง ๒ (๙๐) เปนคาบเรียนปกติ โดยใหคิดเปน ๖ คาบติดตอกันใน ๑ วัน
มติที่ประชุม ไมควรนับเปนคาบสอนเพื่อใหนํามานับรวมในการเบิกคาตอบแทน
แตใหสามารถนํามาคิดเปนภาระงานในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการได
๖.๒ ขอหารือในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
ดว ยประธานที่ป ระชุมไดขอหารือในการประชุมสภาวิช าการครั้งตอไป ซึ่งเดิม
กําหนดไววันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอเปลี่ยนเปนวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากมีวาระที่พิจารณาเรงดวน
เกี่ยวกับการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพิ่มเติมเปนรอบที่ ๓ เพื่อใหกอนวันที่สภามหาวิทยาลัย
จะประชุมในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุ ม เนื่องจากในวัน ที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการส ว นใหญ
ติดภารกิจที่อื่นแลวไมสะดวกในการประชุม จึงอนุญาตใหใชเวียนแจงการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได

๗

๖.๓ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
การประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปคือ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕
ที่ประชุมรับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(นางสาวศิรพิ ร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช)
ผูต รวจรายงานการประชุม

