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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

********************************************************** 
 

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
                  (ทําหนาท่ีประธาน) 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ   พันธุเวช  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๘. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี   เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี              ติดราชการ 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ติดราชการ 
    ๔. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   เนื่องจากทานอธิการบดี  ประธานท่ีประชุมติดราชการ  ท่ีประชุมจึงมีมติใหศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ทําหนาท่ีเปนประธานการประชุมแทน 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยมีขอ
แกไขดังนี้  หนา ๗ วาระ ๕.๗ พิจารณาขอมูลการเปดสอนภาคพิเศษเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับการจัดการศึกษา
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 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

   - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ พิจารณาเสนอการใหปริญญาแกบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  
   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคล
ท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
นั้น คณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดพิจารณาเห็นชอบบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน 
๓ ราย  ไดแก 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา 
๑ พระครูปลัดสุวัฑฒพรหมจริยคุณ (ไพรัตน) ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ การพัฒนาชุมชน 
๒ นายบุญทอง  เตียรประเสริฐ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ การจัดการเพ่ือการพัฒนา 
๓ นายมานะ  พจชมานะวงศ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ การทองเท่ียวและการโรงแรม 

 



 ๓ 

 
 มติท่ีประชุม  สภาวิชาการไดพิจารณาการใหปริญญาแกบุคคลผูสมควรไดรับ

ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ แลวใหความเห็นดังนี้   
 ๑)  การเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ ท้ัง ๓ ราย  สภาวิชาการไมขัดของ  แตมี

ขอสังเกตคือ  การใหปริญญากิตติมศักดิ์สภาวิชาการไมมีขอมูลเชิงประจักษอยางเพียงพอ  ซ่ึงตามเอกสารหลักฐาน
ท่ีแนบประกอบการพิจารณายังไมเปนท่ีประจักษ  และยังไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
วาดวยการกําหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๖ (๑) “มีผลงานหรือ             
มีความเชี่ยวชาญพิเศษหรือประสบความสําเร็จในวิชาชีพระดับดีเดนเปนท่ีประจักษ” 
 ๒)  คณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ควรระบุเกณฑ
การพิจารณาการใหปริญญาแตละระดับใหมีความแตกตางกัน  เชน  ดุษฎีบัณฑิต  เปนผลงานระดับชาติและ
นานาชาติ เปนตน  สวนเอกสารหลักฐานท่ีแนบประกอบการพิจารณาควรสะทอนผลงานทางวิชาการดวย   

 ๓)  มอบฝายเลขานุการสภาวิชาการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งตอไปคือ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘  ณ หองมหาชนกชั้น ๕  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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