รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 8/2555
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
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. ดร.กิติมา ทามาลี
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม

ประธาน(อธิการบดี)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก)
กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)
กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ)
กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ)
กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ)
กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ)

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ

คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ

เปดประชุมเวลา 9.05 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2555
สาระสําคัญโดยยอ
ประธานแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําเดือน ตุลาคม
2555 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญชวนกรรมการสภาวิชาการเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 การถวายปริญญากิตติมศักดิ์
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมี กําหนดการถวายปริญ ญาศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒ นาแดเ จาอาวาสวัดทาการอง พระครูสุทธิปญ ญาโสภณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2555
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุก ารสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้ง ที่ 7/2555 ใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ
1. ขอ 2 บรรทัดสุดทาย ผลกระทบโดยตรงตอมหาวิทยาลัย
2. ขอ 3 โปรดเกลาแตงตั้ง แทนเครื่องหมาย ฯ และบรรทัดตอมาไดมีโปรดเกลาแตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย ใหเติม “ทานใหมแทนทานเดิมที่หมดวาระลง” ตอจากคําวามหาวิทยาลัย
3. หนา 2-4 มติที่ประชุม รับทราบ บรรทัดรองสุดทาย ไดมีการเสนอใหนําประกาศ กกอ. เรื่องเดิม
มาเปนขอสังเกตในเรื่องศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สามารถจะดําเนินงานไดทั้งนี้ตองเปนไปตามมาตรฐานที่
สกอ. กําหนด
4. หนา 2-5 บรรทัดที่ 4 คําวายอมรับใหตีพิมพบทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งสํานักงานคณะ
กรรมบัณฑิตศึกษาไดจัดทําบัญชีรายชื่อ ตรงมติที่ประชุม ตีพิมพบทความในวารสาร บรรทัดสุดทาย จะทําให มี
ผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาดวย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2555
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภา
วิชาการครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 5 กันยายน 2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแลว ดังนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความรวมมือปรับปฏิทนิ การเปดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามหนังสือสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา 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 โดยเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2557
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 หลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
สาระสําคัญโดยยอ
ตามหนัง สือ สํานักงานที่ป ระชุมอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ.พิเ ศษ/2555 ดวย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแกไขเพิ่มเติมประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2555
เรียบรอยแลว ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหากประกาศ ก.พ.อ. ทั้ง 2 ฉบับ ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบี ย บวาระที่ 5.1 ขอความเห็ น ชอบการใช ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สาธารณสุข ชุม ชน (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. 2551) เพื่อ จัด การศึ ก ษาใหกั บ นั ก ศึ ก ษาในป
การศึกษา 2555
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงคืนหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ที่ไดรับทราบการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554
โดยแจงวา หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพที่มีก ฎหมายวิชาชีพ
ควบคุมกํากับ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองการประกอบโรคศิลปะ แจงขอความรวมมือจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขที่มีกฎหมายวิชาชีพควบคุมกํากับควรใหสภา
วิชาชีพรวมพิจารณาในขั้นตอนการรางหลักสูตรหรือขอความเห็นประกอบการพิจารณาเพื่อปองกันการกาวลวง
หรือซ้ําซอนในวิชาชีพกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
เสนอหลักสูตรดังกลาวไปยัง
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องคก รวิชาชีพซึ่งอยูร ะหวางการพิจ ารณา ซึ่งระยะเวลาลวงเลยและเกี่ยวพันตอเนื่อง อาจสง ผลกระทบตอ
นักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2555 คณะจึงไดหารือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อปองกัน
ผลกระทบตอนัก ศึก ษา จึง ขออนุญ าตใชห ลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าสาธารณสุขชุม ชนเพื่อจั ด
การศึกษาใหกับนักศึกษาในปการศึกษา 2555 ทั้งนี้ไดเสนอกรรมการประจําคณะเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2555
มติทปี่ ระชุม
ไมเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ใหแกไข ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่กาวลวง
2. เชิญผูทรงคุณวุฒิหนวยงานที่หลักสูตรกาวลวงประชุมรวมกัน พิจารณาทบทวนและดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยและ สกอ. เห็นชอบ
3. อาจใชหลักสูตรป 2551 รองรับนักศึกษาป 2555 เพื่อจัดการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารสภาวิช าการนํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม สภาวิ ช าการ ครั้ง ที่ 9/2555 วัน พุ ธที่ 7
พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ปดประชุมเวลา 10.40 น.
นางนันทนิธิ์ สิ้วอินทร ผูบันทึกการประชุม
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุง พรหม ผูตรวจทาน
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