
 

      

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

คร้ังท่ี  4/2555 

วันศุกรท่ี  16  มีนาคม  2555   เวลา 9.00 น. 

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 

ผูที่มาประชุม 

1. ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ   อธิการบด ี   ประธาน 

2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ์  ก่ิงคํา  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

3. ดร.ปฐมพงศ   ศุภเลิศ    ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา  เลาหนันทน  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

5. ดร.พรเทพ  รูแผน    ผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร  ภูสาระ  ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ  กรรมการ 

7. ดร.ภควดี   สุขอนันต    ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ  กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูที่ไมมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.กมล  บุษบา    ผูทรงคุณวุฒิ   ลาประชุม 

2. นางลักขณา  เตชวงษ    ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ ไปราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายสุรินทร  ศรีสังขงาม   อาจารยประจําหลักสูตร ศป.บ.(ศิลปกรรม) 

2. ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป   รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. นางสาวณิศรา  ประดษิฐดวง   อาจารยประจําหลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) 

4. นางนันทนิธ์ิ  สิ้วอินทร    ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 

เปดประชุมเวลา    9.15  น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  แจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนมีนาคม ในวัน

พุธท่ี 21 มีนาคม 2555 

 มติที่ประชุม  

    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การประชุมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรวมกับอธิการบดีทั่วประเทศ  

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหอิสระกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจการตาง ๆ โดย

จะไมเขามาเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย มีแนวคิดใหมหาวิทยาลัยมีการแขงกันในการดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย การสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ถามหาวิทยาลัยใดมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน

ก็ไมขัดของ เพราะรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับการท่ีจะเปดมหาวิทยาลัยแหงใหม 

 มติที่ประชุม  

    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2555 เพื่อขอใหที่

ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 

  สภาวิชาการไดมีการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาวิชาการไดจัดทํารายงานการประชุมบรรจุเขา

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 

 มติที่ประชุม  

  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2555   โดยใหเพ่ิมเติมขอมูลดังน้ี 

  1. หนาท่ี 5 ใหใสสภาวิชาการอนุมัติในวันท่ี ซ่ึงในรายงานเวนวางไว 

  2. หนาท่ี 7 แกไขขอความใหถูกตองเหมือนกัน 

  3. หนาท่ี 8  ขอ.9 วิชาอ่ืน ๆ  

  4. หนาท่ี 8  ขอ.14 บรรทัดสุดทายใหแกไขขอความประยุกตใชตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา

และหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  

 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

      

[2-3] 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 3/2555 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภา

วิชาการคร้ังท่ี 3/2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวของดําเนินงานและปฏิบัติ

ตามท่ีสภาวิชาการมีมติแลว 

เร่ือง 
มติที่

ประชุม 
ผลการดําเนินการตามมติ 

รางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว 

และเสนอสง สกอ. พิจารณา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว 

และเสนอสง สกอ. พิจารณา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร   หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

แลว และเสนอสง สกอ. พิจารณา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

แลว และเสนอสง สกอ. พิจารณา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

แลว และเสนอสง สกอ. พิจารณา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา   หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

แลว และเสนอสง สกอ. พิจารณา 
ขอความเห็นชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว 

และเสนอสง สกอ. พิจารณา 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม  

  รับทราบ  ในสวนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีจะเสนอ สกอ. ควรเสนอควบคูกันไป กับ คุรุสภา ซ่ึง

เลขานุการสภาวิชาการชี้แจงวาจะตองใหทางสกอ. เห็นชอบหลักสูตรกอน แลวจึงนําเสนอคุรุสภาตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  รายงานการรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/836 แจงรับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 
2555  
 มติที่ประชุม  
  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการแจงใหสภาวิชาการทราบ    

 หลักสูตร/สาขาวิชา 
คณะกรรมการ

ประจําคณะ 

สภาวิชาการ

พิจารณา 

สภามหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบ 

สกอ.

รับทราบการ

ใหความ

เห็นชอบ 

สภา

วิชาชีพที่

เก่ียวของ 

คณะครุศาสตร 

1 ค.บ./การสอนภาษาอังกฤษ  24 ม.ค.54 11 ม.ค.55 15 ก.พ.55   

2 ค.บ./คณิตศาสตร  24 ม.ค.54 11 ม.ค.55 18 ม.ค.55   

3 ค.บ./การสอนภาษาไทย  26 ม.ค.54 9 มี.ค.54 20 เม.ย.54 7 ก.ค.54 
อยู ร ะหว า ง

เสนอคุรุสภา

พิจารณา 

4 ค.บ./พลศึกษา  24 ม.ค.54 23 ธ.ค. 54 18 ม.ค.55   

5 ค.บ./การศึกษาปฐมวัย  25 ก.พ.54 23 ธ.ค.54 18 ม.ค.55   

6 ค.บ./การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย  - - - - - 

7 ค.บ./สังคมศึกษา  25 ก.พ.54 8 ก.พ.55 15 ก.พ.55   

8 ค.บ./คอมพิวเตอรศึกษา  25 ก.พ.54 25 ม.ค.55 15 ก.พ.55   

9 ค.บ./ การประถมศึกษา  24 ม.ค.54 11 ม.ค.55 15 ก.พ.55   

10 ค.บ./วิทยาศาสตร  25 ก.พ.54 25 ม.ค.55 15 ก.พ.55   

11 ค.บ./ศิลปนาฏดุริยางค  - - - - - 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

1 นศ.บ./นิเทศศาสตร 20 ต.ค.53 8 ธ.ค.53 15 ธ.ค.53 27 มิ.ย.54   

2 ศศ.บ./ภาษาญ่ีปุน  5 ต.ค.54 9 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54 17 ก.พ.55 - 

3 ศศ.บ./ภาษาไทย    15 ก.ย.53 9 มี.ค.54 20 เม.ย.54 1 ก.พ.55 - 

4 ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ 15 ก.ย.53 10 พ.ย.53 15 ก.พ.55 26 มี.ค. 55 - 

5 ศศ.บ./ภาษาอังกฤษธุรกิจ - - - - - 
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ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
คณะกรรมการ

ประจําคณะ 

สภาวิชาการ

พิจารณา 

สภามหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบ 

สกอ.

รับทราบการ

ใหความ

เห็นชอบ 

สภา

วิชาชีพที่

เก่ียวของ 

6 ศศ.บ./การพัฒนาชุมชน 29 ธ.ค.54 11 ม.ค.55 18 ม.ค.55  - 

7 รป.บ./รัฐประศาสนศาสตร 9 มี.ค. 55 16 มี.ค.55   - 

8 ศป.บ./ศิลปกรรม 6 ม.ค.55 16 มี.ค.55   - 

9 ศป.บ./ดนตรี 6 ม.ค.55 22 ม.ค.55 15 ก.พ.55 16 มี.ค.55 - 

10 ศป.บ./นาฏศิลปการละคร  -    - 

11 น.บ./นิติศาสตร 5 ต.ค.54 23 ธ.ค.54 18 ม.ค.55  - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8 วท.บ./เกษตรศาสตร   19 ก.ย. 54 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54 17 ก.พ.55 - 

9 วท.บ./จุลชีววิทยา   18 ต.ค.53 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54 17 ก.พ.55 - 

10 วท.บ./สาธารณสุขชุมชน   19 ก.ย. 54 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54   

11 วท.บ./ชีววิทยาประยุกต - - - - - 

12 วท.บ./วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - - - - - 

13 วศ.บ./วิศวกรรมไฟฟา     14 พ.ค.53 11 ส.ค.53 18 ส.ค.53 7 ม.ค.54 - 

14 วศ.บ./การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 ก.ย. 54 25 ม.ค.55 15 ก.พ.55  - 

คณะวิทยาการจัดการ 

1 บช.บ./การบัญช ี  8 เม.ย.53 8 ธ.ค. 53 16 ก.พ.54 16 มี.ค.54 12 ม.ค. 55 

2 บธ.บ./การตลาด  25 ส.ค.54 7 ก.ย.54 14 ก.ย. 54 12 มี.ค. 55 - 

3 บธ.บ./การบริหารทรัพยากรมนุษย 13 ธ.ค.53 13 ม.ค.54 22 มิ.ย.54 23 ก.ย.54 - 

4 บธ.บ./การจัดการโลจิสตกิส    8 เม.ย. 53 16 ก.ค. 53 16 มี.ค. 54 23 ก.ย. 54 - 

5 ศศ.บ./การทองเที่ยว   26ก.ค. 54 3 ส.ค.54 24 ส.ค.54 19 ธ.ค.54 - 

6 บธ.บ./คอมพิวเตอรธุรกิจ   8 เม.ย.53 8 ธ.ค. 53 16 ก.พ.54 18 พ.ย 54 - 

7 บธ.บ/การจัดการ 13 ม.ค.54 23 ธ.ค.54 18 ม.ค.55 16 มี.ค.55 - 

8 ศ.บ./เศรษฐศาสตร 26 ก.ค.54 - - -  

       มติที่ประชุม 

  รับทราบ  

                   

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให นายสุรินทร  ศรีสังขงาม นําเสนอขอความเห็นชอบ

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
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 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเท็จจริง 

 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2555 วันท่ี 6 มกราคม 

2555 เรียบรอยแลว  

 มติที่ประชุม   

   เห็นชอบ  โดยมีขอความเห็น/ขอสงัเกต ดังน้ี 

  1. สาระสําคัญของหลักสูตรเกา  ไมมีการกําหนดทิศทางท่ีชดัเจน  โครงสรางหลักสตูรไมนอยกวา 140 

หนวยกิต 

  2. สาระสําคัญของหลักสูตรใหม ไดสรางภาพลักษณ(เขยีนไวในวัตถุประสงค) โครงสรางหลักสตูรไมนอย

กวา 134 หนวยกิต 

  3. ใหคณะ ดําเนินการเก่ียวกับวิชาแกน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน เพ่ือนํามาใชใน

หลักสูตรของคณะ เพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมา เชน ปญหาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กรณีท่ี

ลงทะเบยีนแลวพบรหัสวิชาซํ้ากัน  

  4. หนา 50 หลักสตูร เชน หลักสูตร 4 ป ซ่ึงถูกประเมินปกติในปท่ี 5 ซ่ึงอาจไมสอดคลอง 

  5. หนา 1 ชื่อหลักสตูรภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทย ไมตรงกัน 

  6. หนา 13 พิมพผดิ ( 9 กลุม) 

  7. หนา 15 เปนตนไป หมวดศึกษาท่ัวไป ใหเรียน 30 หนวยกิต ใหกองบริการการศึกษาแกไข Format 

ใหเหมือนกัน เชน คําวาไมนอยกวา/ใหเรียน 

  8. โครงการพิเศษศิลปกรรม ไมมีคําอธิบายรายวิชา 

  9. แผนการเรียนหนา 25 ไมควรจะเขยีน 1 รายวิชา 

  10. คําอธิบายรายวิชา ควรเขียนใหเปนระบบเดยีวกัน 

  11.  ใหคณะไปดําเนินการแกไข/ปรับปรุงเอกสาร ของหลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการไดเสนอทุกประเด็น 

เม่ือดําเนินการแกไขแลวใหรายงานผลท่ีแกไขแลวกับสภาวิชาการ และในขณะเดยีวกันกองบริการการศึกษา ตรวจผล

การแกไข แลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลยัตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป นําเสนอขอความเห็นชอบ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเท็จจริง 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุง หลักสูตร    รัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตามกระบวนการ 
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ขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร คร้ังท่ี 2/2555 วันท่ี 9 มีนาคม 2555 เรียบรอยแลว  

 มติที่ประชุม   

   เห็นชอบ  โดยมีขอความเห็น/ขอสังเกต ดังน้ี 

  1. การปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความละเอียดชัดเจนมากขึ้น 

  2. มีกรณีไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีกับองคกรตางๆ  

  3. ควรมีการวางแผนและดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ 

  4. หนา 11 ลักษณะของเน้ือหาวิชา 9 กลุม ควรตองปรับใหเปน 6 กลุม 

  5. หนา 41 เร่ืองของการตรวจสอบจากผูประกอบการ เราตองไปตรวจสอบปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 คงไมถึงปท่ี 5 

  6. หนา 42 หัวขอ 2.2.7 ตัดออก 

  7. หนา 84 ชื่อวิชา “จริยธรรมสําหรับรัฐประศาสนศาสตร” ควรจะเปน “จริยธรรมสําหรับนักรัฐ

ประศาสนศาสตร” 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2549 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน นําเสนอขอความเห็นชอบปด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2549 

 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเท็จจริง 

  สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดขอปดหลักสูตรฟสิกส เพ่ือท่ีจะไดใชศักยภาพของ

คณาจารยท่ีมีอยู ไปใชเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรใหมท่ีสอดรับกับความตองการกําลังคนของสังคม และคณะไดนําเขา

พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 

2554 แลว และกองบริการการศึกษาไดตรวจสอบตามหลักเกณฑการเปด-ปดหลักสูตร อีกท้ังไมมีนักศึกษาเขาเรียนใน

หลักสูตรดงกลาว เห็นสมควรเสนอปดหลักสูตร 

 มติที่ประชุม  

  เห็นชอบ ใหปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส ตามขอเสนอของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบรายช่ืออาจารยประจํา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน พ.ศ.2555  

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป นําเสนอขอความเห็นชอบ

รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555 
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 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเท็จจริง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2555 

และ สกอ.ไดพิจารณาแลวมีขอสังเกตวาอาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี 4 และ 5 มีคุณวุฒิ ไมตรงหรือสัมพันธกับ

หลักสูตร และดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย จึงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2548 จึงไดแจงใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยกอนสงหลักสูตรให สกอ.

น้ัน มหาวิทยาลัยไดมอบใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดาํเนินการแกไขโดยดวนท่ีสุด ซ่ึงคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงโดยบริหารจัดการอาจารยในคณะท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 มาแทนอาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี 4 และ 5 คือ 1. นางสาวจงกล  เฮง

สุวรรณ 2. ศศิปภา  ทิพยประภา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 มติที่ประชุม 

  เห็นชอบ  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 

ระเบียบวาระที่ 5.5  การเสนอใหปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2554-2555 (วาระลับ) 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  -ประชุมลับ- 

 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเท็จจริง 

  -ประชุมลับ- 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ขอความเห็นชอบการปรับปรงุแกไข รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา กลุมวิชาชีพครู หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน รองคณบดีคณะครุศาสตร 

นําเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา กลุมวิชาชีพครู หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 
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 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเท็จจริง 

  ตามท่ีคณะครุศาสตร ไดจัดทําหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ.

2554 และไดผานการรับรองการใหความเห็นชอบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 7 ก.ค.2554 แลวน้ัน ตอมาไดมีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (มคอ.1) สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร และประกาศคุ รุสภา เร่ือง การรับรอง

ปริญญาทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ ป พ.ศ.2554 ซ่ึงมีขอกําหนดเก่ียวกับการจัดรายวิชา จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-

ปฏิบัติ) ท่ีตองดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศและเกณฑดังกลาว 

  สาขาวิชาและคณะจึงไดตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาในกลุมวิชาชีพครู พบวาจะตองปรับปรุงแกไข ดัง

เอกสารแนบ ซ่ึงการปรับปรุงคร้ังน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร จึงขอแกไขตามแบบ สมอ.08 และเสนอไปยัง สกอ. 

รับทราบตอไป 

 มติที่ประชุม   

  เห็นชอบ  โดยมีขอความเห็น/ขอสงัเกต ดงัน้ี 

  1. ใหเขียนหัวตารางจาก “เดิม” และ “ใหม” เปน “หลักสตูรเดมิ”, “หลักสูตรใหม” 

  2. ใหปรับปรุงดําเนินการใหถูกตองตรงกัน สอดคลองกัน โดยใหคณะดําเนินการจัดทําประกาศเพ่ือเปน

แนวทางปฏิบตั ิ

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอความเห็นชอบการขยายเวลาการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพ่ือรับนักศึกษา

ตามโครงการความรวมมือ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง นําเสนอขอความเห็นชอบการ

ขยายเวลาการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพ่ือรับนักศึกษาตามโครงการความรวมมือ 

 ขอเสนอ 

  1. ขอมูลประกอบท่ีจะตองพิจารณามีครบแลวหรือไม แตในเม่ือมีขอมูลไมครบ ท่ีจะใหกรรมการพิจารณา

ไดอยางไร 

  2. มอบรองวิมลพรรณ ไปดําเนินการตามท่ีอธิการบดีไดสั่งการไวแลวหรือยัง 

  3. ในการเขารวมโครงการพัฒนาคร้ังน้ีตองใชอะไรบาง 

   3.1 เซ็นความรวมมือ 

   3.2 สงหลักสูตรขอขยายการรับรองไปใหคุ รุสภา กับ สช. ใหคณะขอความเห็นชอบตอสภา

มหาวิทยาลัยในการขยายเวลาหลักสูตร ป.บัณฑิตเพ่ือเขารวมโครงการพัฒนา เม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ นําสงให

คุรุสภารับรอง แลวคุรุสภาสงไปให สช.รับรอง 
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[2-10] 

 

ระเบียบวาระที่ 6.2  นัดหมายการประชุมครั้งตอไป 

   

 นัดหมายการประชุมคร้ังตอไปเปนสัปดาหท่ี 2 ของเดือนเมษายน ซ่ึงฝายเลขาจะแจง 

กําหนดการใหทราบ 

 มติที่ประชุม   

  รับทราบ 

  

ปดประชุมเวลา   12.30 น.  
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