รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2555
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ์ กิง่ คํา
3. ดร.ปฐมพงศ ศุภเลิศ
4. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา เลาหนันทน
5. รองศาสตราจารย ดร.กมล บุษบา
6. ดร.พรเทพ รูแผน
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ
8. ดร.ภควดี สุขอนันต
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุง พรหม
ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยวชิรา ปูชตรีรัตน
2. นายอภิชาติ พานสุวรรณ
3. ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

ประธาน(อธิการบดี)
กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)
กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ)
กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ)
กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝายวิชาการ)

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการ
รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เปดประชุมเวลา 9.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
สาระสําคัญ
ประธานกลาวเชิญชวนกรรมการสภาวิชาการทุกทานรวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 25
กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุม 1
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องการสมัครเขารับทุนครูมืออาชีพ
สาระสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด สมัครคัดเลือกเปนนักศึกษาที่จะไดรับทุนครูมืออาชีพของ สกอ. โดยมีเงื่อนไขสําคัญคือ
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ตองมีเกรดเฉลี่ย ตลอดระยะการศึกษาตามเกณฑ ที่กําหนด ซึ่ง นั กศึกษาคณะครุศ าสตรของมหาวิ ทยาลัยไดรับการ
คัดเลือกใหไดรับทุนดังกลาวมีจํานวน 6 คน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
สาระสําคัญ
มหาวิทยาลัยไดใชแผนกรอบอัตรากําลังครบ 4 ป เมื่อป 2554 นั้น ปรากฎวามหาวิทยาลัยยังดําเนินการทํา
แผนฉบับใหมไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลา จึงตองขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยขอใชกรอบอัตรากําลังในป 2555 ตอไป
อีกหนึ่งป ซึ่งขณะนีก้ ําลังดําเนินการจัดทําและผานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการหลักแลว เมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 และหลังจากนีใ้ นวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 จะนําเสนอตอกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
มหาวิทยาลัยก็จะมีกรอบอัตรากําลังใหม ในป 2555 – 2558 (4 ป) โดยกรอบอัตรากําลังนี้ประกอบดวยสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ และคาดวาจะเขาสภามหาวิทยาลัยวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.4 เรื่องการจัดทําแบบประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนรวมทั้งพนักงานอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญ
ตามประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(กพอ.) กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการจัดระบบการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการตั้งแตป 2554 แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยขออนุญาตใช
แบบประเมินแบบเดิมโดยมติของคณะรัฐมนตรีมากอน ขณะนี้จึงไดดําเนินการตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบประเมิน
และข อตกลงการปฏิบั ติ งานฉบับ ใหม โดยมีค ณะกรรมการรวบรวมขอมูล และยกรา งแบบประเมิ น รวมทั้ งกํ าหนด
เปาหมายใหมีการประชาพิจารณไปยังคณาจารยและผูเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ เพื่อเสนอกรรมการบริหาร
งานบุคคลในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 ใหที่ประชุมพิจารณา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม โดยใหขอแกไขหนา [2-9] ขอ 6.1 แกไขชื่อ
หลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เปน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และฝากเลขาจัดทําเอกสารให
เรียบรอย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2555
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ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้ง
ที่ 4/2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภา
วิชาการมีมติแลว
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ใหรายงานขอมูล ณ ปจจุบันใหสภาวิชาการทราบ
2. กรณีที่หลักสูตรยังไมดาํ เนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการโดยกําหนดเงื่อนไขใน
ประกาศใหมีระยะเวลาการเสนอหลักสูตรในแตละชวงใหสอดคลองกับการเสนอหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะทําใหเนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยและเปนตัวชี้วดั การดูแลรับผิดชอบ
หลักสูตร จึงควรกําหนดมาตรการและแจงสภามหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 การขยายแผนรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ป 2555 (วาระเวียน)
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแผนการรับสมัครนักศึกษาภาค
ปกติจํานวน 40 คนตอหอง จํานวน 3 หอง รวมเปน 120 คน แตเนื่องจากมีนักเรียนใหความสนใจสมัครเรียนเกิน
จํานวนที่กําหนดจากแผนการรับนักศึกษาจาก 120 คน เปน 155 คน จึงมีความจําเปนตองขยายแผนการรับนักศึกษา
เกินแผนที่กําหนดไว ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และสภาวิชาการ(วาระเวียน)มีมติเห็นชอบ โดยมีขอความเห็น/ขอสังเกต ดังนี้
1. สํารวจภาระงานการสอนของคณาจารยประจําสาขาวิชา และคํานึงถึงภาระงานของผูสอน
2. สอบถามผูที่เกีย่ วของเกี่ยวกับผลกระทบการจัดการเรียนการสอน เชน อาจารยผูสอน หองเรียน มี
ความเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาหรือไม
3. สภาวิชาการไมขดั ของหากคณะและมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 เสนอใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2554(วาระเวียน)
สาระสําคัญโดยยอ

ตามบันทึกขอความของคณะครุศาสตร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 เรื่องขออนุมัติจบหลักสูตรของ
นักศึกษาชั้นปที่ 5 และนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู (ทุน สควค.) โดยขอใหม หาวิทยาลัยเรงดําเนินการ
อนุมัติจ บใหกับ นัก ศึก ษาชั้นปที่ 5 และ และนักศึก ษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู (ทุน สควค. จํานวน 22 คน )
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 5 สามารถบรรจุเขารับราชการตามโครงการผลิตครูพันธุ
ใหมนํารองจากสํานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา จํานวน 18 คน ทุน สควค. จํานวน 22 คน และที่เหลือ
ใหนักศึก ษาสามารถสมัครสอบบรรจุครูผูชวยทั่วประเทศในเดือนเมษายน กองบริก ารการศึกษาและนาย
ทะเบียนไดตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูสําเร็จการศึกษา โครงสรางหลักสูตรพบวาถูกตองเปนไปตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาที่กําหนด และเสนอตอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา ในการประชุม ครั้ง ที่
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1/2555 วันที่ 27 มีนาคม 2555 มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2555
จํานวนทั้งสิ้น 61 ราย และสภาวิชาการ(วาระเวียน)มีมติเห็นชอบการเสนอใหปริญญาบัตรดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 เสนอใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554(วาระเวียน)
สาระสําคัญโดยยอ
1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาประจําภาเรียน
ที่ 2/2554 ในการประชุมครัง้ ที่ 1 /2554 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 มติทปี่ ระชุมใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 40 ราย จําแนกเปน
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาฃีพครู
จํานวน 2 ราย
2. ค.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา)
จํานวน 7 ราย
3. ค.ม. (สาขาการจัดการเรียนรู)
จํานวน 3 ราย
4. ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา)
จํานวน 1 ราย
5. ศศม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา)
จํานวน 4 ราย
6. บธ.ม. (สาขาบริหารธุรกิจ)
จํานวน 22 ราย
7. บธ.ม. (สาขาการจัดการทั่วไป)
จํานวน 1 ราย
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 40 ราย
2. คณะกรรมการบัณฑิตใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มติเวียน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 มติที่ประชุมใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสําเร็ จการศึกษา
จํานวน 22 ราย และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ทุน สควค.) จํานวน 22 ราย
และสภาวิชาการ(วาระเวียน)มีมติเ ห็นชอบการเสนอใหปริญ ญาบัตรจํานวน 40 รายและประกาศนียบัต ร
บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 22 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.4 การรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี้
1.หนั ง สื อที่ ศธ 0506(2)/8015 ลงวั นที่ 17 พฤษภาคม 2555 หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ.2555)
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
2. หนังสือที่ ศธ 0506(1)/8831 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555)
3. หนังสือที่ ศธ 0506(1)/8664 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5 รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการแจงใหสภาวิชาการทราบ
ที่

สาขาวิชา

1

การสอนภาษาไทย 5 ป (หลักสูตรใหม55)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

การศึกษาปฐมวัย 5 ป
พลศึกษา 5 ป
การสอนภาษาอังกฤษ 5ป (หลักสูตรใหม55)
คณิตศาสตร 5 ป
คอมพิวเตอรศึกษา 5 ป
สังคมศึกษา 5 ป
วิทยาศาสตร 5 ป
การประถมศึกษา 5 ป (หลักสูตรใหม55)
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

11 คณิตศาสตร 4 ป
12 วิทยาการคอมพิวเตอร 4 ป
ที่
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25

สาขาวิชา
เคมี 4 ป
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ป
วิศวกรรมไฟฟา 4 ป
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนี่อง)
เกษตรศาสตร 4 ป
จุลชีววิทยา 4 ป (หลักสูตรใหม55)
คหกรรมศาสตร 4 ป
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ป
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ป
สาธารณสุขชุมชน 4 ป
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ชีววิทยาประยุกต

คณะกรรม
การประจํา
สภาวิชาการ
คณะ
(เห็นชอบ)
คณะครุศาสตร
24 ม.ค.54
9 มี.ค.54
25 ก.พ. 54
23 ธ.ค. 54
24 ม.ค.54
23 ธ.ค. 54
24 ม.ค.54
11 ม.ค.55
25 ก.พ. 54
11 ม.ค.55
25 ก.พ. 54
25 ม.ค. 55
25 ก.พ. 54
8 ก.พ. 55
25 ก.พ. 54
25 ม.ค.55
24 ม.ค.54
11 ม.ค. 55
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
26ม.ค.54
5 เม.ย.54
26 ม.ค.54
9 มี.ค.54
คณะกรรม
การประจํา
สภาวิชาการ
คณะ
(เห็นชอบ)
25 ส.ค.54
7 ก.ย.54
17 มิ.ย.54
3 ส.ค.54
14 พ.ค.53
11 ส.ค.53
25 ส.ค.54
7 ก.ย.54
19 ก.ย.54
15 ธ.ค. 54
18 ต.ค. 53
15 ธ.ค. 54
19 ก.ย.54
15 ธ.ค. 54
19 ก.ย.54
15 ธ.ค. 54
19 ก.ย.54
25 ม.ค.55
19 ก.ย.54
15 ธ.ค. 54
คณะวิทยาการจัดการ

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สกอ.
(รับทราบ)

20 เม.ย.54

7 ก.ค.54

18 ม.ค.55
18 ม.ค.55
15 ก.พ. 55
18 ม.ค.55
15 ก.พ. 55
15 ก.พ. 55
15 ก.พ. 55
15 ก.พ. 55
-

27 มิ.ย.55
17 พ.ค.55
27 มิ.ย.55
17 พ.ค.55
17 พ.ค.55
4 ก.ค.55
17 พ.ค.55
27 มิ.ย.55
-

20 เม.ย.54
16 มี.ค.54
สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)
14 ก.ย. 54
20 ส.ค.54
18 ส.ค.53
14 ก.ย. 54
21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
15 ก.พ. 55
21 ธ.ค. 54
-

8 ส.ค. 54
19 ส.ค.54
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สกอ.
(รับทราบ)
12 มี.ค.55
13 ม.ค. 55
7 ม.ค.54
26 ธ.ค.54
17 ก.พ.55
17 ก.พ.55
3 เม.ย.55
22 ก.พ.55
30 พ.ค.55
-

สภาวิชาชีพที่
เกี่ยวของ

ร ะ ห ว า ง
ดํ า เ นิ น ก า ร ส ง
ขอมูลใหคุรุสภา

สภาวิชาชีพที่
เกี่ยวของ
-

26 การบัญชี 4 ป
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

8 เม.ย.53

การจัดการ 4 ป
การตลาด 4 ป
การบริหารทรัพยากรมนุษย 4ป
โลจิสติกส 4 ป (หลักสูตรใหม 54)
การทองเที่ยว 4 ป
คอมพิวเตอรธุรกิจ 4 ป
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 4 ป

8 ธ.ค. 53

13 ม.ค. 54
23 ธ.ค. 54
25 ส.ค.54
7 ก.ย.54
13 ธ.ค.53
13 ม.ค.54
8 เม.ย. 53
16 ก.ค. 53
26ก.ค. 54
3 ส.ค.54
8 เม.ย.53
8 ธ.ค. 53
26 ก.ค. 54
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นิเทศศาสตร 4 ป
20 ต.ค.53
8 ธ.ค.53
ภาษาไทย 4 ป
15 ก.ย.53
9 มี.ค.54
รัฐประศาสนศาสตร (ป.โท-หลักสูตรใหม54) 15 ก.ย.53
10 พ.ย.53
ภาษาญี่ปุน 4 ป
5 ต.ค. 54
9 ธ.ค.54
ภาษาอังกฤษ 4 ป
4 เม.ย. 54
23 ธ.ค. 54
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ป
นิติศาสตร 4 ป
5 ต.ค.54
23 ธ.ค. 54
การพัฒนาชุมชน 4 ป
29 ธ.ค.54
11 ม.ค. 55
ดนตรี 4 ป
6 ม.ค. 55
25 ม.ค.55
รัฐประศาสนศาสตร 4 ป
9 มี.ค.55
16 มี.ค.55
ศิลปกรรม 4 ป
6 ม.ค. 55
16 มี.ค.55
นาฏศิลปการละคร 4 ป
-

มติที่ประชุม

16 ก.พ.54

11 พ.ค.54

ผานกบช.แลว
12 ม.ค. 55

18 ม.ค.55
14 ก.ย. 54
22 มิ.ย.54
16 มี.ค. 54
24 ส.ค.54
16 ก.พ.54
-

16 มี.ค.55
12 มี.ค.55
23 ก.ย.54
23 ก.ย.54
19 ธ.ค.54
18 พ.ย.54
-

-

15 ธ.ค.53
20 เม.ย.54
19 ม.ค.54
21 ธ.ค. 54
15 ก.พ. 55
18 ม.ค.55
18 ม.ค.55
15 ก.พ. 55
21 มี.ค.55
-

27 มิ.ย.54
1 ก.พ. 55
8 เม.ย.54
17 ก.พ.55
26 มี.ค.55
7 มิ.ย.55
7 มิ.ย.55
16 มี.ค.55
7 มิ.ย.55
-

-

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บป.(เสาร-อาทิตย) สาขาวิชาการ
จัดการ ปการศึกษา 2555
สาระสําคัญโดยยอ
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สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ หลักสูตร 4 ป (เทียบโอน) ภาค กศ.บป.(เสาร-อาทิตย) ปการศึกษา 2555 จาก 100 เปน 147 คน โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2555 วันที่4 กรกฎาคม 2555 เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะในหลักการควรมีวิธีการกลั่นกรองในตัวหลักสูตร ซึ่งเปนตัวชี้วัด
แสดงถึงระบบที่เปนมาตรฐานในครั้งตอไป และใหเสนอเอกสารเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหครบถวนชัดเจน
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการขยายเวลาการใชหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับนักศึกษา ป
การศึกษา 2555
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิใหแลวเสร็จภายในป 2555 และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนภายในป 2556
ประกอบกับหลักสูตร ค.ม.(การบริหารการศึกษา)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 หลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู)
หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549 หลั กสู ต ร บธ.ม.(บริ ห ารธุ รกิ จ )หลักสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549 หลั กสู ต ร ศศ.ม.
(ยุทธศาสตรการพัฒนา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 และหลักสูตร ค.ด.(การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2549 ซึ่งอยูระหวาง
การพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีผูสนใจสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) จํานวน 63 คน หลักสูตรค.ม.(การจัดการการเรียนรู) จํานวน 12 คน และหลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
จํานวน 10 คน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงพิจารณาและเห็นชอบการขยายเวลาการใชหลักสูตรดังกลาว เพื่อรับ
นักศึกษาปการศึกษา 2555 ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอในเรื่องการดําเนินการบริหารจัดการจะตองสอดคลองและเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2554
สาระสําคัญโดยยอ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขอเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2554 จํานวน 35 รายจําแนกเปน
ที่
หลักสูตร
จํานวน
ชาย หญิง
รวม
1 ค.ด.(การบริหารการศึกษา)
1
1
2 ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
4
12
16
3 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู)
2
4
6
4 ศศ.ม.(ยุทธศาสตรการพัฒนา)
3
3
6
5 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
3
3
6
รวม
12
23
35
มติประชุม เห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอ จํานวน 35 ราย
ระเบี ยบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการปรับ ปรุง แก ไขอาจารย ประจํ าหลั กสู ตร รหัสวิชา และคํ าอธิบ าย
รายวิชาของหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบในการดําเนินการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร
รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรตางๆ ( ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหขอมูลดังกลาวถูกตอง
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เปนปจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2555
สาระสําคัญโดยยอ
จากการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการมีมติดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติราชการตอ
ตามที่ ค ณะวิ ทยาการจั ด การเสนอและเลขานุ การคณะกรรมการได ต รวจสอบว า ผลงานทางวิ ช าการของ(รอง
ศาสตราจารยวันทนีย แสนภักดี) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการที่มี
คุณสมบัติ ตามขอ 5 (5) มีภาระงานสอนและมีผลงานทางวิชาการยอนหลัง 3 ป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปที่จ ะ
เกษียณอายุราชการ ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
2. อนุมัตติ อเวลาราชการดวยแนวทางตามที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการไดเสนอและจัดทําเปนเอกสารไดแก
2.1 . กรอบอั ตรากําลัง และตําแหนงเพิ่มใหม ระยะ 4 ป (เอกสารลําดับที่ กปจ. 3/2555 ซึ่ง ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555) ซึ่งเปนขอมูลที่คณะใชในการกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชาที่ชัดเจน
2.2 เอกสารผลงานทางวิชาการ ไดแก ตํารา วิชาการจัดการพัสดุและสํานักงาน การวิจัยตลาด และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดรวบรวมเอกสารขางตน และตรวจสอบแลววา คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการของ รองศาสตราจารย วันทนีย แสนภักดี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาให
ตอเวลาราชการที่มีคุณสมบัติ ตามขอ 5 (5) มีภาระงานสอนและมีผลงานทางวิชาการยอนหลัง 3 ป จนถึงวันที่ 31
มีนาคม ของปที่เกษียณอายุราชการ เปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
ทั้ ง นี้ ห ากคณะกรรมการท า นใดเห็ น ว า มี ป ระเด็ น ใดที่ เ พิ่ ม เติ ม ในคุ ณ ลั ก ษณะของผลงานทางวิ ช าการ
นอกเหนือจากที่พิจารณา สามารถเสนอใหปรับปรุงพัฒนาใหมีคณ
ุ ภาพทางวิชาการมากยิง่ ขึน้ ในการปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการในคราวตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.2 ความคืบหนาของหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
สาระสําคัญโดยยอ
ดร.ปฐมพงศ ศุภเลิศ ขอทราบความคืบหนาของหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เนื่องจากทราบวาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีหนังสือแจงไปยังโรงเรียนทีย่ ังมีครูที่ตกคางยังไมไดสมัคร
เรียน ซึ่งคาดวานาจะสงเรื่องมายังคณะครุศาสตรและกําลังรวบรวมขอมูล แตไมแนใจวาจะเปดทันรุน 1/2 หรือไม
จะไดชวยประชาสัมพันธตอไป และ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม ชี้แจงวากําลังดําเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอปฏิทินกําหนดการประชุมสภาวิชาการ (วันพุธชวงเชา สัปดาหที่ 2ของเดือน)
ครั้งที่ 6/2555 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
ประชุมเวลา 11.45 น.
นางลักขณา เตชวงษ ผูบันทึกการประชุม
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุง พรหม ผูต รวจทาน
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