
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่3/2561 (วาระพิเศษ) 

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
           ------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม   บ ำรุงเวช    อธิกำรบดี       ประธำน 
2.  รองศำสตรำจำรย์ปรำณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยำกำรจัดกำร     กรรมกำร 
3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    กรรมกำร 
4.  ดร.ชมพูนุท    สุขหวำน   ผู้แทนคณะครุศำสตร์      กรรมกำร 
5.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิภำวี  ฝ้ำยเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 
6.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร  ภู่สำระ   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี   ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะครุศำสตร์)    ติดภำรกิจ 
2.  รองศำสตรำจำรย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะวิทยำกำรจัดกำร) ติดภำรกิจ 
3.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค ำ  ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะมนุษยศำสตร์ฯ)   ติดภำรกิจ 
4.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะวิทยำศำสตร์ฯ)    ติดภำรกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำงสำวดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์  ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร สำขำวิชำภำษำจีน  
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
2. นำงอริสสำ  บัวเจริญ   เจ้ำหน้ำที่งำนวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบำยและแผน 
3. ดร.เกษรำ  ศรีวิชียร   ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ  
      ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำวิชำกำร 
4. นำงสำวนิตยำ  แสงมะฮะหมัด  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป กองบริกำรกำรศึกษำ  
      ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำวิชำกำร 
5. นำงสำววิภำ  ทองทำ   นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ  
      ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำวิชำกำร 
6. นำงสำวสุภัทรสร ขุมทอง   นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ  
      ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำวิชำกำร 
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เปิดประชุมเวลา 11.12 น. 

ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิกำรบดี ประธำนกำรประชุม กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร             
สภำวิชำกำรทุกท่ำน และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม  บ ำรุงเวช  อธิกำรบดี  ขอขอบคุณคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน ขอบคุณงำนวิเทศสัมพันธ์ และกองบริกำรกำรศึกษำ ทีจ่ัดประชุมในวันนี้ 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการท าความร่วมมือและเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือ  
   ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทให้ค าปรึกษา 

ด้านการศึกษา เจียงซีไท่เคอจ่ิน จ ากัด สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สำระ  เลขำนุกำรสภำวิชำกำร ขออนุญำตให้ นำงสำวดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์ ประธำน
กรรมกำรบริหำรหลักสูตร สำขำวิชำภำษำจีน คณะมนุษยศำสตร์และสั งคมศำสตร์  น ำเสนอเรื่อง                 
ขอควำมเห็นชอบกำรท ำควำมร่วมมือและเห็นชอบข้อตกลงควำมร่วมมือ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ กับ บริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ เจียงซีไท่เคอจิ่น จ ำกัด สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ร่วมกับบริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ เจียงซี           
ไท่เคอจิ่น จ ำกัด สำธำรณรัฐประชำชนจีน ในกำรจัดท ำสัญญำควำมร่วมมือ เรื่อง ตัวแทนรับสมัครนักศึกษำ 
ชำวจีนของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นตัวแทนในกำรรับสมัครนักศึกษำ
ที่จะเข้ำมำศึกษำในประเทศไทย และด ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กับหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำในมณฑล
เจียงซี ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยมีนักศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยคือนักศึกษำแลกเปลี่ยน และนักศึกษำ               
ที่ศึกษำต่อเพ่ือปรับวุฒิกำรศึกษำท้ังระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก โดยเรื่องนี้ได้ผ่ำนกำรประชุม
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คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2561ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
หลักกำร และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ให้ตรวจสอบประกำศของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนที่ห้ำมไม่ให้นักศึกษำไปศึกษำนอกประเทศ 
2. ปรับเงื่อนไขกำรส่งนักศึกษำสำขำวิชำ ๆ ละ ไม่น้อยกว่ำ 15 คน 
3. มีข้อสังเกตกรณีห้ำมมิให้มหำวิทยำลัยท ำ MOU กับบริษัทอ่ืนที่อยู่ในมณฑลเดียวกัน อำจเป็นกำร

ละเมิดเขตกำรค้ำเสรี (FTA) 
4. มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรจัดเตรียมข้อมูลประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยเพ่ือจัดส่งไปยัง

ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
และผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ครั้งที่ 

3/2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2561  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น ำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
สภำวิชำกำร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ตรวจสอบควำมถูกต้องและเขียนชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรของบริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำทุกจุด
บนสัญญำควำมร่วมมือ 

2. ส่วนที่ 1 ข้อ 1 “นักศึกษำแลกเปลี่ยน” ให้ปรับเป็น “นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน” 
3. ส่วนที่ 1 ข้อ 2 “นักศึกษำที่ศึกษำต่อเพ่ือปรับวุฒิกำรศึกษำ ทั้งปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก” 

ให้ปรับเป็น “นักศึกษำที่ศึกษำต่อเพ่ือให้ได้รับวุฒิกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก” 
4. “ลงชื่อผู้แทนบริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ...(ตำมด้วยชื่อทำงกำร) ให้ปรับเป็น “ลงชื่อตัวแทน

บริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ...(ตำมด้วยชื่อเรียกทำงกำร)” 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรท ำควำมร่วมมือและเห็นชอบข้อตกลง
ควำมร่วมมือ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ กับ บริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ เจียงซี           
ไท่เคอจิ่น จ ำกัด สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบกำรท ำควำมร่วมมือและเห็นชอบข้อตกลงควำมร่วมมือ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ กับ บริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ เจียงซีไท่เคอจิ่น จ ำกัด สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
และให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยต่อไป โดยคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรมีข้อแก้ไขและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. หน้ำ 6 ส่วนที่ 2 แก้ไข ค ำว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ให้ถูกต้อง 
2. หน้ำ 7 ข้อ 4 บรรทัดที่ 3 และให้บริกำรแก่นักศึกษำชำวจีน แก้ไข และให้บริกำรแก่นักศึกษำชำวจีน

ที่มำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  ข้อ 5 บรรทัดที่ 3 ควำมผูกพันธ์ แก้เป็น ควำมผูกพันและ
ส่วนที่ 3 กำรใช้ค ำไม่เป็นระบบเดียวกัน  เช่น ค ำว่ำ จะศึกษำ ต้องรับผิดชอบ จะต้องส่ง ในข้อ 3-5 ให้แก้เป็น                    
“ต้องศึกษำ ต้องรับผิดชอบ ต้องส่ง” 

3. หน้ำ 7 ข้อ 6 จะด ำเนินกำรเก็บเงินค่ำเล่ำเรียน แก้เป็น ต้องเก็บเงินค่ำเล่ำเรียน 
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4. หน้ำ 8 ส่วนที่ 4 ข้อ 1-2 มีกำรใช้ค ำว่ำ นักศึกษำชำวจีน นักศึกษำต่ำงชำติ  ควรใช้ค ำให้ เป็นระบบ
เดียวกัน และให้เพ่ิมเติมข้อ 3 กรณีนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนและจะเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโท 
ปริญญำเอก กำรก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำและกำรช ำระเงินค่ำเล่ำเรียนให้เป็นไปตำมข้อตกลงที่จะมีข้ึนต่อไป 

5. หน้ำ 8 ส่วนที่ 5 ระยะเวลำที่สัญญำมีผล ให้ระบุว่ำ ข้อตกลงฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนำม ถึงวันที่ 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 และแก้ไขลงชื่อตัวแทนบริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำทีเคจี จ ำกัด แก้เป็น ลงชื่อ
ตัวแทนบริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำเจียงซีไท่เคอจิ่น จ ำกัด 

6. หน้ำ 11 หนังสือมอบอ ำนำจ ให้ ข้อ 1-4 มีกำรใช้ค ำว่ำ นักศึกษำจีน นักศึกษำชำวต่ำงชำติ 
นักศึกษำต่ำงชำติ  ควรใช้ค ำให้เหมือนกันทุกจุด 

7. มหำวิทยำลัยจะจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำชำวจีน 20 คน ต่อสำขำวิชำ ต่อปี และภำษำที่ใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักศึกษำชำวจีน จะใช้ภำษำตำมเล่มหลักสูตรที่ก ำหนด (มคอ.2) เนื่องจำก
อำจำรย์ผู้สอนบำงรำยยังไม่ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

8. มอบหมำยให้งำนวิเทศสัมพันธ์ค ำนวณจุดคุ้มทุนในกำรท ำควำมร่วมมือกับบริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำน
กำรศึกษำ เจียงซีไท่ เคอจิ่น จ ำกัด สำธำรณรัฐประชำชนจีน  และขอข้อมูลรำยละเอียดเพ่ือประกอบ                   
กำรพิจำรณำในสภำมหำวิทยำลัย และให้เสนอเรื่องเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2561 

9. มอบหมำยให้ นำงสำวดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร สำขำวิชำภำษำจีน 
ตรวจสอบเงื่อนไขในกำรท ำควำมร่วมมือและข้อตกลง และแผ่นพับประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำจีนให้ถูกต้อง 
และให้แปลแผ่นพับประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครเป็นภำษำไทยด้วย  หำกด ำเนินกำรแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มอบหมำยให้ ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สำระ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องในสำขำวิชำที่สำมำรถ
รับสมัครนักศึกษำจีนให้มำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำได้ และให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
ต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 

     นำงสำวนิตยำ แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกกำรประชุม 
     ดร.เกษรำ         ศรีวิเชียร ผู้ตรวจ 
     ผศ.ดร.อดิศร ภู่สำระ  ผู้ตรวจ/ทำน 


