
 

      

         

          รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

ครั้งที่  8/2555 

วันพุธที่  10 ตุลาคม 2555  เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

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

 

ผูมาประชุม 

1. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ    ประธาน(อธิการบดี) 

2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักด์ิ  กิ่งคํา   กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

3. ดร.ปฐมพงศ  ศุภเลิศ     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

4. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา  เลาหนันทน  กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

5. รองศาสตราจารย ดร.กมล  บุษบา     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒภิายนอก)  

6. ดร.พรเทพ  รูแผน     กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)  

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร  ภูสาระ   กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ) 

8. ดร.ภควดี   สุขอนันต     กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ) 

9. ดร.กิติมา  ทามาล ี     กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ) 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจรญิ   คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 

 

 

 

เปดประชุมเวลา    9.05  น. 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ประธานแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําเดือน ตุลาคม 

2555 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555  เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขอเชิญชวนกรรมการสภาวิชาการเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การถวายปริญญากิตติมศักด์ิ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีกําหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาแดเจาอาวาสวัดทาการอง พระครูสุทธิปญญาโสภณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 

2555 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

    รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2555 ใหที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ  

  1. ขอ 2  บรรทัดสุดทาย ผลกระทบโดยตรงตอมหาวิทยาลัย 

  2. ขอ 3  โปรดเกลาแตงต้ัง แทนเครื่องหมาย ฯ   และบรรทัดตอมาไดมีโปรดเกลาแตงต้ังนายกสภา

มหาวิทยาลัย ใหเติม “ทานใหมแทนทานเดิมที่หมดวาระลง” ตอจากคําวามหาวิทยาลัย  

  3. หนา 2-4  มติที่ประชุม รับทราบ บรรทัดรองสุดทาย ไดมีการเสนอใหนําประกาศ กกอ. เรื่องเดิม

มาเปนขอสังเกตในเรื่องศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สามารถจะดําเนินงานไดทั้งน้ีตองเปนไปตามมาตรฐานที่ 

สกอ. กําหนด 

   4.  หนา 2-5 บรรทัดที่ 4 คําวายอมรับใหตีพิมพบทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งสํานักงานคณะ

กรรมบัณฑิตศึกษาไดจัดทําบัญชีรายช่ือ ตรงมติที่ประชุม ตีพิมพบทความในวารสาร บรรทัดสุดทาย จะทําใหมี

ผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ี 7/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภา

วิชาการครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 5 กันยายน 2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคลที่

เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแลว ดังน้ี 

 มติท่ีประชุม  

   รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความรวมมือปรับปฏิทนิการเปดภาคการศกึษาทกุหลกัสตูรของ

สถาบันอดุมศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว1141 ไดแจงเรื่อง ขอความ

รวมมือปรับปฏิทินการเปดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรขอสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไดมีการประชุมหารือเรื่อง การ

ปรับเวลาเปดและปดภาคการศึกษาตามนโยบายการเตรียมความพรอมในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งที่

ประชุมไดมีการอภิปรายถึงผลของการปรับเวลาเปดและปดภาคการศึกษาโดยเฉพาะมติของที่ประชุม 
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อธิการบดีแหงประเทศ (ทปอ.) ใหปรับเวลาการเปดภาคการศึกษาตามระบบสากล จากเดิมในชวงเดือนมิถุนายน

เปนชวงระหวางวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน โดยเริ่มใชต้ังแตปการศึกษา 2557 

 มติท่ีประชุม   

  รับทราบ                                                    

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  หลักเกณฑและวิธกีารพิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ตามหนังสือสํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ.พิเศษ/2555 ดวย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแกไขเพิ่มเติมประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2555 

เรียบรอยแลว ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหากประกาศ ก.พ.อ. ทั้ง 2 ฉบับ ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจงใหทราบอีกครั้งหน่ึง 

 มติท่ีประชุม 

  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) เพื่อจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาในป

การศึกษา 2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ที่ไดรับทราบการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม

ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 

  โดยแจงวา หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพที่มีกฎหมายวิชาชีพ

ควบคุมกํากับ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ โดยกองการประกอบโรคศิลปะ แจงขอความรวมมือจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขที่มีกฎหมายวิชาชีพควบคุมกํากับควรใหสภา

วิชาชีพรวมพิจารณาในข้ันตอนการรางหลักสูตรหรือขอความเห็นประกอบการพิจารณาเพื่อปองกันการกาวลวง

หรือซ้ําซอนในวิชาชีพกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได

เสนอหลักสูตรดังกลาวไปยัง 
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องคกรวิชาชีพซึ่งอยูระหวางการพิจารณา ซึ่งระยะเวลาลวงเลยและเกี่ยวพันตอเน่ือง อาจสงผลกระทบตอ

นักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2555 คณะจึงไดหารือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อปองกัน

ผลกระทบตอนักศึกษา จึงขออนุญาตใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเพื่อจัด

การศึกษาใหกับนักศึกษาในปการศึกษา 2555 ทั้งน้ีไดเสนอกรรมการประจําคณะเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2555 

 มติท่ีประชุม 

  ไมเห็นชอบ  โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

  1. ใหแกไข ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาที่กาวลวง 

  2. เชิญผูทรงคุณวุฒิหนวยงานที่หลักสูตรกาวลวงประชุมรวมกัน พิจารณาทบทวนและดําเนินการ

แกไขใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยและ สกอ. เห็นชอบ 

  3. อาจใชหลักสูตรป 2551 รองรับนักศึกษาป 2555 เพื่อจัดการเรียนการสอน 

ระเบยีบวาระท่ี 6     เร่ืองอื่น ๆ       
  สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  9/2555 วันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบ 
  

ปดประชุมเวลา  10.40 น. 

 

             นางนันทนิธ์ิ  สิ้วอินทร  ผูบันทึกการประชุม 

                                 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  ผูตรวจทาน 
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