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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 9/2559
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บํารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
5. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ
8. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

อธิการบดี
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา พูลผล
3. ดร.นริสานันท์
เดชสุระ
4. นางมณฑิรา
ชุมวรานนท์
5. นางสาวสุวรรณา
สิทธนาวิวัฒน์
6. นางสาวมนภัทร
บุษปฤกษ์
7. นางสาวอรกช
เก็จพิรุฬห์
8. ดร.กาวี
ศรีรัตน์
9. นางสาวสิริรัตน์
ผลหมู่
10. นางสาวเนตรนิภา ชาอ้าย
11. ดร.ปวีณา
รัตนเสนา
12. นางอริสสา
บัวเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะครุศาสตร์
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน

ติดภารกิจ

เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

การแก้ไขเอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ เรื่องการแก้ไขเอกสาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประสานงานเป็นการภายในให้แก้ไขข้อมูลใน
ส่วนตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก 5 คน ให้เหลือ 3 คน โดยให้ตัดลําดับที่ 4 นางสาววรปภา มหาสําราญ
และลําดับที่ 5 ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ออก และภาคผนวกให้ตัดเอกสารประกอบการสอน ออก ในการแก้ไข
ดังกล่าวไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตรและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
และเมื่อมหาวิทยาลัยแก้ไขแล้วให้ส่งเล่มหลักสูตร จํานวน 4 เล่ม ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความเป็นไทย ในสังคมโลก"
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุทราบว่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ความเป็นไทย ในสังคมโลก" ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกร ทัพรังสี เป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมทั้งนําเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
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2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 8/2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 8/2559 โดยไม่มีการแก้ไข และมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการเตรียมสรุปข้อมูลเพื่อนําเข้าที่ประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ดังนี้
1. ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2559
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/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 8/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 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 8/2559
มติ ที่ ปร ะชุ ม รั บทร าบ ข้ อ มู ล ก าร ดํ า เ นิ น งาน แล ะผ ล กา รดํ าเนิ นง านต าม มติ ที่ ปร ะชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
5
5.1

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน/2558) จํานวน
137 ราย และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 119
ราย รวมทั้งสิ้น 256 ราย

5.2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนด
นโยบายพัฒนาหลักสูตรตามทิศ
ทางการบริหารประเทศ

5.3

การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ในการ
กํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จํ า นวน 1 ราย
(วาระลับ)

6

เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ
1. การปรับระบบการรับนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561
2. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
และนักศึกษาคงค้างของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน/2558) จํานวน
137 ราย และภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2558
จํานวน 119 ราย
รวมทั้งสิ้น 256 ราย
และให้นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน/2558)
จํานวน 137 ราย และภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2558
จํานวน 119 ราย รวมทั้งสิ้น 256 ราย
เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมาย เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนํา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
นโยบายพัฒนาหลักสูตรตามทิศ
วิชาการ
ทางการบริหารประเทศ มาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
อีกครั้ง
เห็นชอบการพิจารณาให้ความเห็นใน เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้า
การกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ งานบริหารงานบุคคลและเลขานุการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
จํานวน 1 ราย (วาระลับ) และให้นํา วิชาการ (ก.พ.ว.) เรียบร้อยแล้ว และได้นํา
เ รื่ อ ง นี้ เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยต่อไป
ในวันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย (วาระลับ)
รับทราบ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
4 คณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 23กันยายน 2559
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ระเบียบวาระที่ 3.2

ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559

สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ที่

สาขาวิชา

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

28 ส.ค. 2558

7 ต.ค. 2558

21 ต.ค. 2558

17 มิ.ย. 2558

4 พ.ย. 2558

18 พ.ย. 2558

5 ส.ค.59

23 ธ.ค. 2558

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

15 ส.ค.59

13 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

25 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

27 ก.ค.59

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59

16 ก.พ. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

12 ต.ค.59

10 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

12 ต.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

27 ก.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

29 มิ.ย.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

27 ก.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

สกอ.
(รับทราบ)
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ที่

17
18
19

สาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)
2 มี.ค. 2559

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

2 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

10 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

29 มิ.ย.59

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการจัดทํา
ข้อมูลหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายชื่อหลักสูตรที่ยังไม่ได้
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
เพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 3 หลักสูตร
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสู ตรเพื่อให้สํา นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/948 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/838 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/835 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
สํา นั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้ พิจ ารณารั บ ทราบการให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ต รทั้ ง
3 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือที่ ศธ 0556(1)/3198 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 3 หลักสูตร
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มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจั ดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 3 หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 4.2

การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
จํานวน 3 หลักสูตร (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ตามหนังสือที่ ศธ 0556(1)/3314 ลงวันที่
5 ตุลาคม 2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการรั บ ทราบการให้ ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ งแก้ ไขหลั กสู ต ร
จํานวน 3 หลักสูตร (สมอ.08)
มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร (สมอ.08)
ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิ ต สาขาวิช าการเป็นผู้ ประกอบการ (ฉบั บปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

ระเบียบวาระที่ 4.3

การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยาได้ เ สนอหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ช า
คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0550/949 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/3413 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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ระเบียบวาระที่ 4.4

การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยาได้ เ สนอหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0550/957 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/3414 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิ ชาการ ขออนุ ญาตที่ ประชุ มให้ ดร.ชมพูนุ ท สุขหวาน
รองคณบดี คณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่ อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํ าหลั กสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่องจาก ดร.ชัยยศ
เดชสุระ อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ย้ายไปประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะจึ ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ที่สํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษากํ า หนด โดยเรื่ องนี้ ได้ ผ่ านการประชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวัน ที่ 25 สิ งหาคม 2559 ที่ ประชุ ม มีมติเห็นชอบ และนํ าเรื่องนี้ เข้ าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
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ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิ ชาการ ขออนุ ญาตที่ ประชุ มให้ ดร.ชมพูนุ ท สุขหวาน
รองคณบดี คณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่ อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํ าหลั กสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสั งคมศึ กษา 5 ปี (ฉบั บปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เนื่ องจาก นายนรเศรษฐ เตชะ
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาศึกษาต่อ คณะจึงต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาแกนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ ขอความเห็ น ชอบ
การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาแกนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
แกนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) เนื่องจากมีการใช้รหัส
วิ ช าแกนไม่ ถูกต้ องตรงกั บ ประกาศการปรั บ ปรุ งรายวิ ช าแกนคณะของคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
ที่ ป ระกาศใช้ ใ นปี พ.ศ. 2555 โดยเรื่ อ งนี้ ไ ด้ ผ่ า นการประชุ มคณะกรรมการประจํ า คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 เมื่ อวั นที่ 7 กันยายน 2559 ที่ ประชุมมีมติ เห็ นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปลี่ย นแปลงรหัส วิช าแกนหลั กสู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาแกนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
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ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA)
ระหว่างมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางอริสสา บัวเจริญ
นักวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึก
ข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น ได้ดําเนินกิจกรรมความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อย่างไม่เป็นทางการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เพื่อให้
สอดคล้ องกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นการสร้ า งเครื อข่ า ยและขยายความร่ ว มมื อกั บ มหาวิ ทยาลั ย ใน
ต่ า งประเทศ งานวิ เ ทศสั มพั น ธ์ กองนโยบายและแผน จึ งเสนอให้ มีการจั ด ทํ า ความร่ ว มมื อในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึก
ข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์และกองนโยบายและแผนดําเนินการ ดังนี้
1. แก้ไขรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องตามที่เสนอแนะ
2. ในอนาคตอาจกําหนดเพิ่มในส่วนของการเรียนที่สามารถรับปริญญาได้ทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งสามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้
3. จัดทําข้อมูลรายงานจํานวนมหาวิทยาลัยที่ร่วมทํา MOU/MOA ผลการดําเนินการ การขับเคลื่อน
ของแต่ละแห่ง และเสนอข้อมูลให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (สําหรับใช้จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ) จํานวน 10 รายวิชา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอ ขอความ
เห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (สําหรับใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) จํานวน 10 รายวิชา
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบการให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2559 นั้ น เนื่ อ งจากมี ป ระกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมาย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2559

[2-12]
การยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษในสถาบั น อุ ด มศึ กษาในทุ กหลั กสู ต รและทุ กระดั บ การศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น
แนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ และมหาวิทยาลัยรับนโยบาย
ดังกล่าว โดยกําหนดให้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษหรืออบรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดก่อนสําเร็จ
การศึกษา รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากภาคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียน มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกันพัฒนาจัดทําโดยการตรวจสอบ
แนะนําจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ และผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
3. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 ตุลาคม
2559 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้นําเรื่องนี้เสนอสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (สําหรับใช้จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) จํานวน 10 รายวิชา
มติที่ประชุม เห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (สําหรับใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) จํานวน
10 รายวิชา โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน ไม่เน้นบรรยายหรือสอนตาม power point แต่ให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่ม
เช่น ทํากรณีศึกษา จิตอาสา ทําโครงการต่าง ๆ
2. วิชาชีวิตและความตาย เสนอแนะให้ไปศึกษาหนังสือเรื่องความลับ 5 ข้อที่คุณต้องค้นพบก่อนตาย
เขียนโดย ดร.จอห์น ไอโซ และหนังสือเรื่อง What The Buddha Taught เพิ่มเติม และทุกรายวิชาควรหา
หนั ง สื อ แบบนี้ ม าปรั บ ในเนื้ อ หาวิ ช าและการจั ด การเรี ย นการสอน ส่ ว นอาจารย์ ผู้ ส อนอย่ า ไปเครี ย ดเรื่ อ ง
วิธีการสอน ให้คิดว่าจะทําอย่างไรให้นักศึกษาอยากเรียน สนใจ และได้ประโยชน์
3. วิชาภาษาอังกฤษ ควรมีการจัดกลุ่มนักศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพื้นฐานความรู้ต่างกัน และมีกิจกรรม
เช่น เข้าค่ายกับครูชาวต่างชาติ
4. วิชา เงิน เงิน เงิน ควรเพิ่มเรื่องการวางแผน
5. วิชาเศรษฐกิจสีเขียน ให้ตรวจสอบเนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีปรากฏในหลายที่

ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ......

สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอ ขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ......

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2559

[2-13]
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 มาเป็นเวลานานแล้ว
ประกอบการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
กฎ ระเบี ยบอื่ น ๆ และนโยบายการบริ หารของมหาวิ ทยาลั ย จึ งสมควรมี การปรับ ปรุงข้ อบังคั บดั งกล่า วให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและนโยบายในการจัดการเรียนการสอน กองบริการ
การศึกษาได้ดําเนินการดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ผ่ า นการเสนอข้ อมู ล (1) ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งกว้ า งขวางในการปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วย คณะ สาขาวิชาทุกสาขา (50 หลักสูตร) ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการศึกษา และคณาจารย์
ทั่วไป
3. รวบรวมข้อเสนอจาก (2) มาวิเคราะห์ ประมวลและสรุปข้อมูล
4. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2559
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้นําเรื่องนี้เสนอสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ......
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นําเรื่อง
นี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. ปรับการเขียนนิยามของนักศึกษาให้ชัดเจน
2. หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษา ข้อ 10.3 โรคทางจิต มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการคัดกรองนักศึกษา
3. หมวด 3 ข้อ 16 สถานภาพและการพ้นสภาพ ให้ปรับการเขียนข้อความ ตัวเลขภาคเรียน และจํานวน
ปีการศึกษาให้เป็นเกณฑ์เดียวกัน
4. ให้ตัดการพ้นสภาพจากการประเมินผลวิชาฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษาออก ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
5. การอนุมัติปริญญาภาคปกติและภาคพิเศษ ให้ปรับจํานวนภาคเรียนและการมีสภาพให้เป็นเกณฑ์
เดียวกัน

ระเบียบวาระที่ 5.7

การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 43 ราย

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จ

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 43 ราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2559
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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 3/2558
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จํานวน 43 ราย และได้มีการตรวจสอบดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
-ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง
-ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 (ครั้งที่ 3) จํานวน 43 ราย
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2
8
14
22
2
ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก 2
1
3
4
3
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก 2
2
2
4
4
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข
1
1
5
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
8
4
12
รวม
19
24
43
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 43ราย
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการเสนอให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า
ภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 43 ราย โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
และให้นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. ตรวจสอบและแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกรายให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากพบว่า
มีการใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง ใช้คําไม่สม่ําเสมอ เช่น หน้า 13 The Purpose of this , The Findings showed that
หน้า 16 This research aimed to study , The findings indicated that หน้า 19 The research aimed to
study , The findings indicated that หน้า 22 This research aims to , The findings revealed that หน้า 82
The purposed of this research , The findings revealed that ฯลฯ
2. หน้ า 24 บทคั ดย่ อภาษาไทย อาจารย์ ที่ปรึ กษาหลั ก ดร.ชิ ดชั ย สนั่ นเสี ยง , อาจารย์ ที่ ปรึ กษาร่ วม
ดร.อัจฉรา คหินทพงศ์ แต่หน้า 25 แปลภาษาอังกฤษชื่อไม่ตรง รวมทั้งค่าความเชื่อมั่น .98 แต่หน้า 25 แปลเป็น .97
3. หน้า 36 ค่าความเชื่อมั่นในบทคัดย่อภาษาไทย 0.86 แต่หน้า 37 ในภาษาอังกฤษเป็น 0.869 และหน้า 37
แก้ไขนามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษของ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ ให้ถูกต้อง รวมทั้งเว้นวรรคชื่อกับ
นามสกุลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้ถูกต้อง
4. หน้า 45 บทคัดย่อภาษาไทยค่าความเชื่อมั่น 0.95 แต่ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ได้แปล และหน้า 51
บทคัดย่อภาษาไทยค่าความเชื่อมั่น .98 แต่หน้า 52 บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ได้แปล
5. หน้า 48 บทคัดย่อภาษาไทย จํานวนประชากร 105 คน แต่หน้า 49 แปลเป็น 135 คน และหน้า 60
บทคัดย่อภาษาไทย ค่าความเชื่อมั่น .95 แต่หน้า 61 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่ได้แปล
6. หน้า 72 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใส่กลุ่มตัวอย่าง 180 คน แต่หน้า 73 บทคัดย่อภาษาอังกฤษใส่จํานวน
165 คน แปลไม่ตรงกัน
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ระเบียบวาระที่ 5.8

การพิจารณาเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 90 ราย

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ การพิจารณาการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 90 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 1/2559
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 จํานวน 90 ราย และได้มีการตรวจสอบดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
-ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง
-ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจํานวนหน่วยกิตครบถ้วน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า
3.00 ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กําหนดไว้
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 90 ราย
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
31
59
90
รวม
31
59
90
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 90 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 1/2559
จํานวน 90 ราย และให้นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.9

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ยหลั ก สู ต รครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ กษา มี ความประสงค์ ขอความ
เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
(สมอ.08) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครุ ศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมี มติเห็นชอบ และได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติม
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา โดยให้ นํ า เรื่ อ งนี้ เ สนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) กรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ เมื่อเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว ขอให้อาจารย์ช่วยกันตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ์ และดูแลให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่กําหนด

ระเบียบวาระที่ 5.10 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .....
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .....
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ได้มีการประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทําให้ข้อบังคับที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใช้อยู่ปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจึ ง ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธ ยา ว่าด้ว ยการจัดการศึ กษาระดับ บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. ...... ให้สอดคล้ องกับ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรในปัจจุบันต่อไป โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .....
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ..... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นํา
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. ชื่อข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ว่าด้ว ยการจัด การศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา
พ.ศ. .... จะต้องเหมือนกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ตรวจสอบหมวด 5 นักศึกษา หน้า 11 ข้อ 15.3 ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล
การเรียนดีมาก สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาอย่างไรว่าผลการเรียนดี จะต้องเป็นเท่าใด

ระเบียบวาระที่ 5.11 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ เดิมมีอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน
6 คน แต่สาขาวิชามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เหลือ 5 คน โดยปรับชื่อ ดร.อภิชาติ
พานสุวรรณ ออกจากอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะจึงขออนุญาตปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดย
เรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
ที่ ป ระชุ มมี มติ เห็ น ชอบ การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจํ าหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการเป็ น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
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มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

ระเบียบวาระที่ 5.12 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดย
เปลี่ยนจากอาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล เป็นอาจารย์อมรา ดอกไม้ แทน คณะจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ปั จ จุ บั น และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 5.13

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้วนั้น เนื่องจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะ
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เปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ออกจากอาจารย์ประจําหลักสูตร และ
ปรับให้ อาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน คณะจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจํ าหลักสูต รให้ ถูกต้องเป็น ปัจ จุ บัน และเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รที่ สํา นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ มอยุธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม
2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางลักขณา เตชวงษ์
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2559

