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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 8/2558
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บํารุงเวช
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
4. ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
7. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
8. ดร.ภัททิรา หอมหวล
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) ติดภารกิจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
2. รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
3. นายสาโรช ปุริสังคหะ
4. ดร.ศานติ เล็กมณี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน
6. นางชเนตตี จาตุรนต์รัศมี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ

เปิดประชุมเวลา 09.03 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 ขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการที่ได้ให้
คําแนะนําเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิ ช าการ ครั้ งที่ 7/2558 ซึ่ งมี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระและมติ ที่ป ระชุ มตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยาได้ มีการประชุ มครั้งที่ 7/2558 เมื่ อ
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมทั้งนําเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2558
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภาสภาวิชาการ พ.ศ. 2547
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
7/2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
7/2558 โดยให้แก้ไขดังนี้
1. หน้า 2-3 บรรทัดที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ISNN ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
แก้ไขเป็นการประชุมระดับนานาชาติ (ISMAC 2015)
2. หน้า 2-11 ข้อ 6 ให้แก้ไขคําว่า จะให้ เป็น จะใช้
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2558
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการ
ดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 7/2558 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคื บ หน้ า หรื อข้ อมู ล การดํา เนิ น งานและผลการดํ า เนิ นงานตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 และ 3-4]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2558
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการทําหนังสือติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงานในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกําหนด
วันเวลาในการดําเนินงานที่แล้วเสร็จในหนังสือติดตามความก้าวหน้า โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการ
รายงานความก้าวหน้าให้สภาวิชาการทราบ
รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2558
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
5

5.1

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่3/2557 (ครั้งที่ 3)
จํานวน 7 ราย

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่3/2557 (ครั้งที่ 3)
จํานวน 7 ราย โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ ง ไปยั ง
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาแล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 24
กันยายน 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบแล้ว
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ระเบียบวาระ
5

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

เรื่อง

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขานิติศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ.2555) และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
(สมอ.08)

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรสาขานิติศาสตร
บัณฑิต(ฉบับปี พ.ศ.2555) และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ เห็นชอบ ในหลักการ โดยให้แก้ไขตาม
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เรื่ อง ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาแกน คณะ วิชาการ และนําเรื่องนี้เข้า ที่ประชุม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สภาวิชาการอีกครั้ง ก่อนนําเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การกําหนด ให้ไปพิจาณาและปรับใหม่ โดย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และทีมงานวิชาการดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง
ขอความเห็นชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูร้ ายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เห็นชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อนําไป
ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป พ.ศ. 2559
ขอความเห็นชอบกรอบการดําเนินงาน เห็นชอบกรอบการดําเนินงานการ
การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษา
พัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทั่วไปพ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
ขอความเห็นชอบลงทะเบียนเรียนเกิน ไม่เห็นชอบลงทะเบียนเรียนเกิน
หน่วยกิตและลงทะเบียนเรียนพร้อม หน่วยกิตและลงทะเบียนเรียนพร้อม
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 3 ราย
สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 3 ราย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว และได้นํา
เรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ แ ละ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการทบทวนและแก้ไข
เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ ง ไปยั ง รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 4 คณะ และกองบริการการศึกษา
โดยดํ า เนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ นํ า
เรื่ อ งนี้ เ ข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 7 ตุลาคม
2558
เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ ง ไปยั ง รอง
อธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แล้ว

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ ง ไปยั ง รอง
อธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อํานวยการกองบริการ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า
นิติศาสตร์ แล้ว
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เรื่อง

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ คูณดี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้า
งานบริ ห ารงานบุ ค คล และเลขานุ ก าร
ก.พ.ต. แล้ ว และได้ นํ า เรื่ อ งนี้ เ สนอต่ อ ที่
ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 24
กันยายน 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบแล้ว

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย (วาระลับ)

นําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ
1. เสนอให้ปรับขึ้นค่าบํารุงการศึกษา รับทราบ
ของนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ (กศ.บป.)
และมอบหมายรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
วิชาการประสานงานกับรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร เพื่อติดตามเรื่องนี้
2. เรื่ อ งการจั ด แผนการเรี ย นของ รับทราบ
ส า ข า วิ ช า ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น กั บ
สาขาวิ ช าอื่ น นั้ น พบว่ า มี ก ารจั ด
จํานวนภาคเรียน (เทอม)ไม่เท่ากัน ซึ่ง
สามารถจัดได้ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วย
การจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
และการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา 3 ปี ค รึ่ ง
ก็สามารถดําเนินการได้ โดยให้เป็นไป
ตามความพร้อมของนักศึกษาแต่ละคน
แต่ ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งไม่ ก ระทบต่ อ สภา
วิ ช าชี พ และการบริ ห ารจั ด การของ
มหาวิทยาลัย
นําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ
3. วิ ช าที่ เ ป็ น มาตรฐานร่ ว มกั น เช่ น รับทราบ
วิชาอยุธยาศึกษา ควรกําหนดเกณฑ์ที่
เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น เช่ น 1) ให้
พิ จ า ร ณ า ก า ร ใ ช้ ตํ า ร า เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนร่ วมกัน 2) มีคู่มื อ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ปรั บ เปลี่ ย นได้ 3) มี ก ารใช้ ข้ อ สอบ
ร่ ว มกั น แ ละ 4) มี กา รวั ดแ ล ะ
ปร ะเ มิ น ผล ( ตั ด เก รด ) ร่ ว มกั น
รวมทั้ ง วิ ช านี้ ผู้ ส อนไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น
อาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
เท่ า นั้ น ที่ ส อน หลั ก การคื อ ควรมี
อาจารย์ผู้สอนที่มาจากหลายสาขาวิชา
และมีการบูรณาการสอนร่วมกัน

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
อธิการบดี/รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร/รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี 4 คณะ/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง/สํานักงานอธิการบดี
และสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี 4 คณะ/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
21 กันยายน 2558
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เรื่อง
นําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ
4. ควรจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5
ให้อยู่ในระบบออนไลน์

มติที่ประชุม
รับทราบ

5. ควรจัดทําคู่มือการทวนสอบให้เป็น รับทราบ
มาตรฐานเดียวกัน ทุกคณะสามารถใช้
ร่วมกันได้ และคู่มือสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์
6. ควรจัดทําข้อสอบ โดยให้อาจารย์ รับทราบ
ผู้สอนร่วมกันออกข้อสอบ และเก็บไว้
เป็นคลังข้อสอบ
7. ควรจั ด ทํ า คู่ มื อ สํ า หรั บ อาจารย์ ที่ รับทราบ
ปรึ ก ษา
โดยมอบหมายให้ ร อง
อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
ดําเนินการจัดทํา

ผลการปฏิบัติตามมติ
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการ
รวบรวม มคอ.3 มอค.5 รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปขึ้นเว็บไซด์ ส่วนสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกําลัง
ดําเนินการให้อาจารย์ผู้สอนเข้าใช้ระบบ
E-university (เมนู มคอ.3 มคอ.5)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําลังดําเนินการ
ปรับปรุงคู่มือทวนสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2558
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี/
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
(ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา เรื่ อง การกํ า หนดคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ต ที่ พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 7/2558 เมื่ อ วั น ที่ 2 กั น ยายน 2558 ได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทีมงานวิชาการ ไปดําเนินการปรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการวิชาการได้ประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 21
กันยายน 2558 พิจารณากําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยสังเคราะห์ข้อมูลตามที่คณะกรรมการสภา
วิชาการกํ าหนดและเพิ่ มเติ มคุ ณลั กษณะอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง และมี มติ เห็ นชอบให้ กําหนดคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึง
ประสงค์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ 2)ด้านความคิด 3)ด้านทักษะ และ 4)ด้านอุปนิสัย และให้เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิจารณาให้ความเห็ นชอบ (ร่า ง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธ ยา เรื่ อง การกํ า หนดคุ ณลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึงประสงค์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
พ.ศ. 2559
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มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทีมวิชาการ ทบทวน(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559 และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
มีดังนี้
1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ใฝ่รู้ อุตสาหะ
สํานึกดี มีจิตอาสา
2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควรจัดให้ตรงตามด้าน และสามารถตอบโจทย์ได้ เช่น ด้าน
ความรู้ เรื่อง ความรู้ในวิชาชีพ ความก้าวหน้าในศาสตร์ และปฏิบัติได้ ควรจัดให้อยู่ในด้านทักษะ
3. ทบทวนเรื่องการใช้คํา และคําสําคัญที่เกี่ยวกับความรู้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1
การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร และเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
และศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 7 หลักสูตร
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน 7 หลักสูตร คือ
1. การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2554) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ
0550/1250 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (สมอ.08)
2. หลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ (5 ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2059 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557
3. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา (5 ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2060 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557
4. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2061 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 (สมอ.08)
5. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2554) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2061 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 (สมอ.08)
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) รายละเอียดตาม
หนังสือที่ ศธ 0550/337 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/669 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ พิ จ ารณารั บ ทราบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รทั้ ง
7 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีให้ศึกษาต่อหรือให้ทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูน
คุณวุฒิและให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 1) จํานวน 336 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 1) จํานวน 336 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อขอความเห็นชอบ
เสนอให้ปริญญา ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 1) จํานวน 336 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 3/2557 และนักศึกษาค้างรุ่น
2. จัดทําข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนเรียนก่อนภาคเรียนสุดท้าย
3. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 3/2557 เลขที่ 720/2558 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา และนักศึกษาส่งคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
5. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ที่ 3/2557 เลขที่ 832/2558 (องค์ประกอบ คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้จํานวน 336 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กําหนด วันที่ 21
กันยายน 2558
8. ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา วันที่ 21 กันยายน 2558
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 7 ตุลาคม 2558
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 21 ตุลาคม 2558
11. กองบริ ก ารการศึ ก ษาออกหลั ก ฐานการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐานและบั น ทึ ก
ฐานข้อมูล
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บัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้สําเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 1) จํานวน 336 ราย
ระดับปริญญาตรี
ปริญญา
รวมทั้งสิ้น
เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ภาคปกติ
ครุศาสตรบัณฑิต
1
6
7
7
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2
2
13 90 103
105
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
13 2 15
15
เทคโนโลยีบัณฑิต
8
8
8
ศิลปศาสตรบัณฑิต
6
6 12
12
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
1
5
6
6
นิเทศศาสตรบัณฑิต
1
1
1
นิติศาสตรบัณฑิต
7
7
7
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
8
8 16
16
บริหารธุรกิจบัณฑิต
1
1
13 26 39
40
บัญชีบัณฑิต
1
1
1
รวม
3
3
65 150 215
218
ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
3
2
5
5
เทคโนโลยีบัณฑิต
1
1
40 - 40
41
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1
1
27 2 29
30
ศิลปศาสตรบัณฑิต
1
1
1
นิติศาสตรบัณฑิต
5
1
6
6
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1
1
1
1
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
7 26 33
33
รวม
2
1
3
84 31 115
118
รวมทั้งสิ้น

2

4

6

149 181 330
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 1) จํานวน 336 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่
3/2557 (ครั้งที่ 1) จํานวน 336 ราย
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) จํานวน 47 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) จํานวน 47 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1/2558
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จํานวน 47 ราย โดยมีกระบวนการและการตรวจสอบดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
-ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง
-ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
หลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) และหลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
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 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยสรุปจํานวนมีดังนี้
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1)
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก (แบบ ก2)
8
12
20
2 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) แผน ก (แบบ ก2)
2
3
5
3 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) แผน ข
11
2
13
4 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
2
2
5 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ก (แบบ ก2)/แผน ข
4
3
7
รวมทั้งสิ้น
25
22
47
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 (ครั้งที่ 3) จํานวน 47 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนที่ 1/2558 (ครั้งที่ 3) จํานวน 47 ราย โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และรายงาน
ผลการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน้า 2 ให้เขียนเพิ่มกระบวนการตรวจสอบบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และระบุ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
2. หน้า 4 ลําดับที่ 3 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา พิมพ์จํานวนรวมผิดที่ถูกต้องคือ 13 ราย
3. รูปแบบการเขียนบทคัดย่อในส่วนที่เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาเดียวกัน
แต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น ชื่อวิทยานิพนธ์หลังจากสาขาวิชาบางคนใช้ : (colon) บางคนใช้ . (full stop) และ
บางคนใช้ ,(comma) คําว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทในภาษาอังกฤษจะไม่ใช้คําว่า Master Thesis จะ
เพียง Thesis และอาจารย์ที่ปรึกษาบางคนใช้ Advisory Committee บางคนใช้ Advisors ซึ่งควรกําหนด
รูปแบบให้ตรงกัน
4. หน้า 12 หน้า 15 และหน้าอื่น ๆ บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษมีการใช้ of มากเกินไป และในย่อ
หน้าสองข้อ 1 มีการใช้ . (full stop) แล้วใช้ ; ก่อนขึ้นข้อ 2 ไม่ได้
5. หน้า 14 กับหน้า 15 ในย่อหน้าที่ 2 ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเขียนไม่เหมือนกัน ให้ปรับและจะ
เขียนอย่างไรก็ให้ตกลงกัน
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6. หน้า 15 หน้า 69 หน้า 75 ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาให้ถูกต้องตรงกัน
7. หน้า 36 ดร.ธีระวัฒน์ สุขีสาร ยังไม่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง
8. หน้า 106 อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อไม่ตรงกันกับหน้า107 ให้ตรวจสอบจะเป็น ดร.เกษม หรือ ดร.ลัดดาวัลย์
9. หน้า 125 ย่อหน้าแรกใช้คําว่า The purposes of ซึ่งไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน
10. หน้า 127 แก้ไขคําว่า ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

11. ควรให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาได้ ต รวจสอบบทคั ด ย่ อ ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษด้ ว ย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรจัดทําฐานข้อมูลชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีที่สภา
วิชาการให้ข้อเสนอแนะ ก็ควรแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบและตรวจสอบการแก้ไขของนักศึกษาด้วย
12. การเขียนชื่องานวิจัย ฉบับภาษาอังกฤษจะต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบและ
แก้ไขวิธีการเขียนบางประโยค
13. หน้า 130 และหน้าอื่นที่ขึ้นต้นว่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ให้แก้เป็น การวิจัยครั้งนี้
14. หน้า 132 ย่อหน้าแรกขึ้นต้นว่า การค้นคว้าอิสระ แต่หน้า133 ใช้ This research aimed และ
ถ้าเป็นการค้นคว้าอิสระภาษาอังกฤษใช้ Independent study แต่เขียนว่า “การค้นคว้าอิสระครั้งนี้” ซึ่งควร
ปรับเป็น “การศึกษาครั้งนี้” แทน หรือถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ จะเขียนว่าการวิจัยครั้งนี้
15. ปัญหาการเขียนบทคัดย่อ ควรจะต้องแก้ไขตั้งแต่กระบวนการ การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา เลือก
หัวข้อรายละเอียดทั้ง 5 บท กําหนดรูปแบบการเขียนบทคัดย่อ ย่อหน้าแรกจะต้องเขียนเครื่องมือ หรือสถิติที่ใช้
หรื ออะไรบ้ า ง มี คํา สํ า คั ญ อะไร ย่ อหน้ า สองจะต้ องเขี ย นรายละเอี ย ดอย่ า งไร การส่ งเอกสาร ขั้ น ตอนการ
ตรวจสอบการตีพิมพ์ และต้องมีการติดตามข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน ถูกต้อง
16. มอบสํ า นั กงานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ไปดํ า เนิ น การทบทวนเพิ่ ม เติ ม ในคู่ มื อการทํ า
วิทยานิพนธ์ โดยศึกษาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยอื่น เชิญอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้สอน มาประชุมหารือวางแผน
ร่วมกัน และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน และประเด็นอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ
เสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตที่ป ระชุ มนํ า เสนอ เรื่ อง ขอความ
เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2549 ถึงปีการศึกษา 2553 เป็นรุ่นสุดท้าย และปัจจุบันนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาและไม่มีนักศึกษาตกค้าง
แล้ ว สาขาวิ ช าจึ ง เสนอเรื่ อ งขอปิ ด หลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว โดยได้ ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รวมทั้งได้
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํ า
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการ
ลาศึกษาต่อ และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งอยู่
ระหว่างรอ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ซึ่งอยู่
ระหว่างรอ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่ง
อยู่ระหว่างรอ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ซึ่งอยู่ระหว่าง
รอ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งอยู่
ระหว่างรอ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2558 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร
(สมอ.08) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.2/1217 พิมพ์จํานวนหลักสูตรผิดที่ถูกต้องคือ 5 หลักสูตร
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2. หน้า 5 นายศิริพล แสนบุญส่ง พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยผิดที่ถูกต้องคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
3. หน้า 5 ลําดับที่ 5 รายนายนิป เอมรัฐ ให้แก้ไขชื่อจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุ
4. หน้า 25 และ27 ให้พิมพ์ชื่อสาขาวิชาจาก TESOL เป็น Teaching English to Speakers of
Other Languages
ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม (ฉบั บปี พ.ศ. 2556) และหลั กสู ตรเทคโนโลยี บัณฑิ ต สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ประจําหลั กสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบั บปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ใน
สาขาวิชาเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรให้ถูกต้ องและเป็ นปัจ จุบัน โดยเรื่องนี้ได้ ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ช การพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) และให้เพิ่มชื่อวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 1/2558 ในประวัติและคุณวุฒิ
ของ นายพงระภี ศรีสวัสดิ์ หัวข้อที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการปรับปรุ ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2558 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ โดยให้
ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว จึงนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชการพิ จารณาให้ความเห็ นชอบหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ รวมทั้งให้สาขาวิชารายงานการแก้ไขผ่าน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้ า 2 ให้ จั ด ลํา ดั บ การเขี ย นอาชี พ โดยศึกษาชื่ อตํ าแหน่ งสายงานภาคเอกชนและเน้น ภาค
ราชการด้วย
2. หน้า 3 มีข้อสังเกตจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีถึง 5 คน ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานมีไม่จึง
ควรพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมในการกํากับดูแล
3. หน้ า 6 ปรั ชญาและวั ตถุ ประสงค์ ยั งไม่ สอดคล้ องกั น การกํ าหนดปรั ชญาการส่ งเสริ มอนุ รั กษ์
ศิ ลปวั ฒนธรรมและภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นนั้ นพบว่ าโครงสร้ างหลั กสู ตรสาขาวิ ชาไม่ มี วิ ชาที่ ตอบรั บหลั กการนี้ ส่ วน
วัตถุ ประสงค์ข้อ 1.2.2 – 1.2.4 ข้อความดั งกล่ าวไม่ ใช่วั ตถุ ประสงค์การในผลิ ตบั ณฑิ ต แต่เ ป็นเรื่องหน่ วยงาน
มากกว่า รวมทั้งปรัชญาของหลักสูตรควรมีคําที่มีความทันสมัย การเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี ความล้ําหน้า
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือมีคําสําคัญอื่น ๆ
4. หน้า 8 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษากําหนดเพียงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรงว่าจะเป็น
ปัญหาของหลักสูตร จึงควรให้ความสําคัญกับกระบวนการคัดเลือกในวิชาเอก
5. หน้า 11 ให้ตัดหมายเหตุ ต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตออก ยกเว้น
หากจําเป็นเพื่อตอบปรัชญาหรือหลักการของหลักสูตร ดังนั้นจึงขอให้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตร
6. หน้า 15 วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาแกน มคอ.1 กําหนดให้ เรียน 12 หน่วยในวิชาเกี่ยวกั บ
คณิตศาสตร์ แต่มีเพียง 9 หน่วยกิต จึงให้แก้ไขโดยย้ายวิชาภินทนคณิตศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในหน้า 16 มาเพิ่ม
7. หน้า 18 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดคําว่า ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจําหลักสูตร โดย
ให้เป็นเรื่องการบริหารจัดการในสาขาวิชา
8. หน้า 24 ให้เพิ่มอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย ซึ่งหัวข้อนี้จะใช้ชื่ออาจารย์ประจํา
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9. หน้า 34 กลยุทธ์การสอนข้อ 2-4 ควรปรับการเขียนให้เป็นลักษณะวิธีการ ประวัติและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร หัวข้อผลงานทางวิชาการให้ปรับการเขียนเป็นแบบบรรณานุกรม
10. หน้า 39-42 วิชาบังคับบางรายวิชาไม่เน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านที่ 5 ซึ่งควรจะมีการเน้น
แต่บางวิชาเช่น 4132501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมีการเน้นมาตรฐานการเรียนรู้หลักในทุกด้าน และ
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 กับ 2 ซึ่งเป็นลักษณะรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงและต่อเนื่องกัน แต่
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่างกัน
11. หน้า 62 วิชาการวิจัยดําเนินงาน Operation ให้เติม s คําว่าแบบ “จําลองโมเดล” เป็นคําซ้ํากัน
การกําหนดการเชิงเส้นแบบกําหนดเป้าหมายซึ่งเป็นเรื่องยาก ควรจะปรับเป็นโปรแกรมเชิงเส้น
12. หน้ า 63 จะมี คํ า บางคํ า ที่ ค วรปรั บ ภาษา เช่ น ระบบสารสนเทศแบบอื่ น คื อ แบบไหน
แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อเชาวน์ปัญญาทางธุรกิจ การจัดการสมรรถนะทางธุรกิจ
13. หน้า 68 ให้ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ ไม่ควรขึ้นต้นด้วยศึกษา และ
การเขียนเป็นเรื่องของวิธีสอนที่มุ่งให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประชุม การนําเสนอ การให้นักศึกษาไป
คิดหัวข้อที่เป็นประเด็น(issue) เพื่อให้มองเห็นภาพของวิชานี้ ส่วนวิชาหัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์ให้
ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา โดยอธิบายให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย
14. หน้า 69 คําอธิบายรายวิชาวิชาสหกิจศึกษาคําว่า“ปฏิบัติงานจริง” ควรปรับภาษาใหม่เนื่องจาก
คําดังกล่าวทําให้เกิดความแตกต่างกับการฝึกประสบการณ์ฯ และไม่ควรระบุช่วงเวลา ชั้นปีที่เรียนในคําอธิบาย
รายวิชา ซึ่งระบุไว้แล้วในหน้า 25 หรืออาจกําหนดไว้ใน มคอ.3 รวมทั้งการฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา
ไม่จําเป็นต้องให้จัดเรียนในภาคเรียนที่ 2
15. หน้า 70 คําอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ให้ตัดสําหรับนักศึกษาปีที่ 3 เทอม 2
ขึ้นไปออกให้เป็นเรื่องการบริหารจัดการของสาขาวิชา
16. วิช าเลือกส่ วนใหญ่เ น้น ทฤษฎี และมี มากเกิน ไป ซึ่ งควรมีวิ ชาใหม่ ๆ ที่ร องรับ กับ เหตุการณ์
ปัจจุบันหรืออนาคต มีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สร้างนวัตกรรม การตลาดเพื่อไปประกอบอาชีพได้ อาจเป็นวิชาที่
ต่อยอดจากวิชาบังคับ รวมทั้งวิชาเลือกจะต้องตอบโจทย์ผู้เรียน ผู้เรียนอาจไม่เน้นเรื่องทฤษฎีแต่เมื่อเรียนแล้ว
สามารถประยุกต์ได้
17. กรณีหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ทําตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรมาเสนอด้วย
ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาการจัดการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
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1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิ ชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบั บปี พ.ศ. 2558) ได้ รับความ
เห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 แต่เนื่องจากมีอาจารย์
ประจําหลักสูตร คือ ดร.สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ได้ขอลาออกจากราชการและได้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใน
หน่วยงานแห่งใหม่ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ทดแทนไปพลางก่อน ในระหว่างดําเนินการสอบและบรรจุอาจารย์ใหม่ทดแทน
2. หลักสูตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) ได้บั นทึ กแจ้ งให้คณะ
วิทยาการจั ดการดําเนิ นการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ป ระจํ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการ
เนื่องจาก ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ซึ่งเป็นอาจารย์ป ระจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการได้สํา เร็จการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเพื่อให้เป็นศักยภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการจึงขอปรับอาจารย์ประจําหลักสูตร จาก ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ เป็น
นายชาญชัย เมธาวิรุฬห์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2558 8 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ช การพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี
พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. สาขาวิชาการจัดการ ลําดับที่ 3 นายชาญชัย เมธาวิรุฬห์ ให้แก้ไขปีการศึกษาที่จบระดับปริญญาตรี
จาก พ.ศ. 2550 เป็น 2554
2. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ลําดับที่ 4 นายอภิชาติ พานสุวรรณ วุฒิการศึกษา บธ.ม. จะไม่มี
สาขาวิ ช า และให้ แก้ไขปี ที่จ บการศึ กษาจากมหาวิ ทยาลั ยรามคํา แหงจาก พ.ศ. 2545 เป็ น 2546 แก้ไขชื่ อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และแก้ไขจาก พ.ศ. 2538 เป็น
2540
3. ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2558 ผู้มาประชุม
ลําดับที่ 7 นางสาวภัทราพร จันตะนี ผู้แทนสาขาวิชาซึ่งระบุว่าไปราชการ แสดงว่าไม่มาประชุมหรือเข้ามา
ประชุมแทนใคร ส่วนผู้ไม่มาประชุมให้เรียงลําดับที่ให้ถูกต้อง และในส่วนของระเบียบวาระเพื่อพิจารณาให้สลับ
วาระ4.2 มาก่อน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนให้อาจารย์อภิชาติ พานสุวรรณ ออกจากสาขาวิชาการจัดการก่อน
แล้วจึงเป็นวาระที่เปลี่ยนอาจารย์อภิชาติ พานสุวรรณ มาประจําในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการแทนอาจารย์
สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2558
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2558
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2558 ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2558 ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 12.10 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางลักขณา เตชวงษ์
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2558

