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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บํารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
6. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ
9. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
2. นายปราโมทย์ ระวิน
3. นางสาวดาราพร ศรีม่วง
4. นายรัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ
5. นายสุวัฒชัย คชเพต
6. นางสาววรางคณา ปัญญามี
7. นางสาวอริสสา อารอมัน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน

เปิดประชุมเวลา 09.05 น.
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้มาดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา และทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
สภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบมหาวิทยาลัยมีคําสั่งย้าย
ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ ม าดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกองบริ ก ารการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี และให้ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
11 มกราคม 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
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1/2560
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ครั้งที่ 1/2560 โดยให้แก้ไข หน้า [2-11] ให้บันทึกเพิ่มเติมเรื่องเด็กพิเศษด้วย ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และสภาวิชาการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2560
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 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 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3]
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 1/2560
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่ 1/2560
รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม
เรื่อง
ผลการปฏิบัติตามมติ
3
สืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งที่ 10/2559
3.4
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ให้นํากลับไปแก้ไขเป็นประกาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ปรับปรุง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นโยบายตามข้อเสนอแนะของ
แก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของ
พระนครศรีอยุธยาเรื่อง
คณะกรรมการสภาวิชาการ และ คณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว
การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
โดยจะนําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
ผู้พิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา
(ก.บ.) ก่อนเสนอสภาวิชาการ
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560

[2-5]
ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม
เรื่อง
5
นําเสนอเพื่อพิจารณา
5.1
การพิจารณาการเสนอให้ปริญญา เห็นชอบ
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียน
ที่ 1/2559 ภาคปกติ
จํานวน 123 ราย และภาคพิเศษ
จํานวน 95 ราย
รวมทั้งสิ้น 218 ราย

5.2

5.3

ผลการปฏิบัติตามมติ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว
และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18
มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่
1/2559 ภาคปกติ จํานวน 123 ราย
และภาคพิเศษ จํานวน 95 ราย
รวมทั้งสิ้น 218 ราย เรียบร้อยแล้ว
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) พระราช เห็นชอบ และเสนอให้คณะ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
วิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา นําเรื่องนี้แจ้งในที่ประชุม
เทคโนโลยีและประธาน
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและ คณะกรรมการประจําคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว
ครุยประจําตําแหน่งของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วาระแจ้งเพื่อทราบด้วย
จะนําเรื่องนี้แจ้งในที่ประชุม
พระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการประจําคณะ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวาระ
แจ้งเพื่อทราบ และจะนําเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิชาการ ตรวจสอบว่าจะกําหนด แก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัด ประเด็นอะไร และนําประเด็น คณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว
ระเบียบและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบของ โดยจะนําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
ธรรมาภิบาลในการจัดการเรียน คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
การสอน
มหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ยกร่างกฎหมายฯ เมื่อเรียบร้อย
แล้วจึงนําเข้าสภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป และให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
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[2-6]
ระเบียบวาระ
เรื่อง
5
นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
5.4
ขอความเห็นชอบหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
หลักสูตร และจะนําเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560

5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

5.6

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย และมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
หลักสูตร และจะนําเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560

5.7

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เห็นชอบ(ในหลักการ) โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
หลักสูตร และจะนําเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
หลักสูตร และจะนําเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560
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ระเบียบวาระ
เรื่อง
5
นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
5.8
ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชนและสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

5.9

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
หลักสูตร และจะนําเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560

ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษา เห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เสนอ
ทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนเป็น สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ภาษาอังกฤษ ให้สามารถนับเป็น
หน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ
ในเกณฑ์การครบหลักสูตร
(เฉพาะหลักสูตรที่ระบุเงื่อนไข
วิชาภาษาอังกฤษ)
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559
เป็นต้นไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว
และจะนําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบวาระที่ 3.2

ที่
1
2
3
4

ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
สภา
สภา
ประจําคณะ/
สกอ.
สาขาวิชา
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง
(รับทราบ)
(เห็นชอบ)
(เห็นชอบ)
(เห็นชอบ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
28 ส.ค. 2558
7 ต.ค.
21 ต.ค. 2558 25 พ.ย.59
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2558
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
17 มิ.ย. 2558
4 พ.ย.
18 พ.ย. 2558 5 ส.ค.59
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2558
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 23 ธ.ค. 2558
3 ก.พ.
17 ก.พ. 2559 15 ส.ค.59
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2559
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
13 ม.ค. 2559
3 ก.พ.
17 ก.พ. 2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560
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ที่

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สาขาวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)
25 ม.ค. 2559

สภา
วิชาการ
(เห็นชอบ)

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

3 ก.พ.
2559

17 ก.พ. 2559

27 ก.ค.59

16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค.
2559

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค.
2559

16 ก.พ. 2559
16 ก.พ. 2559
16 ก.พ. 2559
10 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
10 มี.ค. 2559

2 มี.ค.
2559
2 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
7 เม.ย.
2559
7 เม.ย.
2559
7 เม.ย.
2559

1 ธ.ค.59
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59

20 เม.ย. 2559 12 ต.ค.59
20 เม.ย. 2559 12 ต.ค.59
20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59
20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59
20 เม.ย. 2559
20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59
20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

20 เม.ย. 2559

1 ธ.ค.59

20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59
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มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559
ระเบียบวาระที่ 3.3

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ข้อมูลการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559
มีรายละเอียดดังนี้

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ครั้งที่
วัน
เดือนปี

สภามหาวิทยาลัย วันที่ส่ง วันที่
เห็นชอบ
เอกสาร สกอ. เลขที่หนังสือที่
ครั้งที่
วัน ให้สกอ. รับทราบ สกอ.เห็นชอบ
เดือนปี

1

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

1/2559

6 ม.ค.
2559

1/2559

20
ม.ค.
2559

18
ก.พ.
2559

2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

1/2559

6 ม.ค.
2559

1/2559

20
ม.ค.
2559

18
ก.พ.
2559

3

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

1/2559

6 ม.ค.
2559

1/2559

20
ม.ค.
2559

18
ก.พ.
2559

4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

2/2559

3 ก.พ. 2/2559
2559

17
ก.พ.
2559

17
มี.ค.
2559

20 ก.ย.
ศธ
2559 0506(1)/3314
วันที่ 5 ต.ค.
2559
20 ก.ย.
ศธ
2559 0506(1)/3314
วันที่ 5 ต.ค.
2559
20 ก.ย.
ศธ
2559 0506(1)/3314
วันที่ 5 ต.ค.
2559
ไม่รับรอง
ศธ
เนื่องจาก 0506(1)/9426
คุณวุฒิ วันที่ 25 ส.ค.
อาจารย์
2559
ต่างชาติ
ไม่ตรง
และ
สาขาวิชา
กําลัง
แก้ไขอยู่
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ครั้งที่
วัน
เดือนปี

สภามหาวิทยาลัย วันที่ส่ง วันที่
เห็นชอบ
เอกสาร สกอ. เลขที่หนังสือที่
ครั้งที่
วัน ให้สกอ. รับทราบ สกอ.เห็นชอบ
เดือนปี

5

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

2/2559

3 ก.พ. 2/2559
2559

17
ก.พ.
2559

17
มี.ค.
2559

6

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

2/2559

3 ก.พ. 2/2559
2559

17
ก.พ.
2559

17
มี.ค.
2559

7

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

3/2559

2 มี.ค.
2559

3/2559

16
มี.ค.
2559

18
เม.ย.
2559

8

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)

6/2559

7 ก.ค.
2559

6/2559

6/2559

7 ก.ค.
2559

6/2559

27
ก.ค.
2559
27
ก.ค.
2559

26
ส.ค.
2559
26
ส.ค.
2559

10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

6/2559

7 ก.ค.
2559

6/2559

6/2559

7 ก.ค.
2559

6/2559

27
ก.ค.
2559
27
ก.ค.
2559

26
ส.ค.
2559
26
ส.ค.
2559

12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

6/2559

7 ก.ค.
2559

6/2559

27
ก.ค.
2559

26
ส.ค.
2559

9

14 ธ.ค.
2559

ศธ
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
14 ธ.ค.
ศธ
2559
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
12 ต.ค.
ศธ
2559 0506(1)/3504
วันที่ 28 ต.ค.
2559

29 ธ.ค.
2559

ศธ
0506(1)/43
วันที่ 10 ธ.ค.
2560

14 ธ.ค.
2559

ศธ
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
ศธ
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560

14 ธ.ค.
2559
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2557)

สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ครั้งที่
วัน
เดือนปี
7/2559

3 ส.ค.
2559

สภามหาวิทยาลัย วันที่ส่ง วันที่
เห็นชอบ
เอกสาร สกอ. เลขที่หนังสือที่
ครั้งที่
วัน ให้สกอ. รับทราบ สกอ.เห็นชอบ
เดือนปี
7/2559

24 20 ก.ย.
ส.ค. 2559
2559

14 ธ.ค.
2559

ศธ
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
24 20 ก.ย. 23 พ.ย.
ศธ
ส.ค. 2559
2559 0506(1)/3802
30 พ.ย. 2559
2559

14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
7/2559 3 ส.ค. 7/2559
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
2559
การสอนภาษาไทย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
15 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9/2559 3 พ.ย. 10/2559 16
30
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) เพิ่มเติม
2559
พ.ย.
พ.ย.
10 วิชา
2559 2559
16 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
9/2559 3 พ.ย. 10/2559 16
30
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)
2559
พ.ย.
พ.ย.
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)
2559 2559
17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
9/2559 3 พ.ย. 10/2559 16
30
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2559
พ.ย.
พ.ย.
(5ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
2559 2559
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
9/2559 3 พ.ย. 10/2559 16
30
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2559
พ.ย.
พ.ย.
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
2559 2559
19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
10/2560 10 ธ.ค. 11/2560 21
23
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
ธ.ค.
ก.พ.
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
2559 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559
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ระเบียบวาระที่ 3.4

ข้อมูลเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมแต่ละมหาวิทยาลัย
จํานวน 20 มหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้ น 2 ที่ประชุ มมีมติเห็น ชอบการเสนอให้ป ริญญาแก่ ผู้สํา เร็จการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคปกติ จํานวน 123 ราย และภาคพิเศษจํานวน 95 ราย รวมทั้งสิ้น
218 ราย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกต ดังนี้
1. กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้เกียรตินิยมเนื่องจากมีผลการเรียนบางวิชาต่ํากว่า C นั้นมหาวิทยาลัย
อาจจะเสนอประเด็นให้แก้ข้อบังคับปรับจากไม่ต่ํากว่า C เป็นไม่ต่ํากว่า D
2. พบว่าในภาคเรียนที่ 1/2559 มีนักศึกษาภาคปกติสําเร็จการศึกษา จํานวน 123 รายซึ่งถือว่ามี
จํานวนมากที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด อาจจะด้วยเหตุผลลงทะเบียนไม่ครบ ปัญหาการติด I และ
อื่น ๆ จึงเสนอให้กองบริการการศึกษาเสนอข้อมูลจํานวนผู้ที่สําเร็จการศึกษา และที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาตาม
แผนที่กําหนดเป็นวาระแจ้งให้สภาวิชาการทราบ รวมทั้งให้คณบดีแต่ละคณะได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางเร่งรัด
และแก้ปัญหา
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลเกณฑ์
การให้ ปริ ญญาเกีย รติ นิย มแต่ล ะมหาวิทยาลัย จํ านวน 20 มหาวิ ทยาลั ย เสร็จ เรี ยบร้อยแล้ว จึ งขอเสนอให้
คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้
1. การได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 บัณฑิตจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ซึ่งการให้ปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 นั้น มหาวิทยาลัยต้องมองภาพรวมของบัณฑิต คือ บัณฑิตต้องมีคุณภาพ เรียนดี เรียนเก่งทุกวิชา
จึงสมควรจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1
2. วิชาศึกษาทั่วไปบางวิชา นักศึกษาบางคนไม่อยากเรียน แต่โดนบังคับให้เรียน และมีอาจารย์บางท่าน
ตัดเกรดให้นักศึกษาไม่ถูกต้องในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษย์ จึงขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบด้วย
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ และให้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ในกรณีที่นักศึกษามีผลการ
เรียนไม่ต่ํากว่า D นอกนั้นคงเดิมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้สําเร็จ
การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง และปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ สอง
พ.ศ. 2550 โดยให้นําเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560

[2-13]
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1
การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
จํานวน 6 หลักสูตร(สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณารั บ ทราบการให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รของ
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้
1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ
0550/608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
2. การปรับ ปรุงแก้ ไขหลั กสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/1645 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/1645 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/1829 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559
6. การปรั บ ปรุ งแก้ ไขหลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ หารการศึ กษา (ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2557) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2374 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/42 ลงวันที่ 10
มกราคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร(สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 4.2

การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
(สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) เพื่ อ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณารั บ ทราบการให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ดังรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/1645 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/43 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
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มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1
การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2) จํานวน 29 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2) จํานวน 29 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
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จํานวน 29 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
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 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2) จํานวน 29 ราย
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2
3
16
19
2
ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก 2
1
4
5
3
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก 2
2
2
4
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
2
1
3
รวม
6
23
29
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2) จํานวน 29 ราย
มติที่ประชุม ขอถอนเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2) จํานวน 29 ราย
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The
People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ
และบันทึกข้อตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
รองอธิ การบดี ฝ่ า ยบริ ห าร นํ าเสนอ เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ความเข้ าใจ (MOU) ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The People’s Republic of
China สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ และบันทึกข้อตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ร่ วมกั บคณะวิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือไปยัง Anqing Normal University of The People’s
Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้มีการเจรจาข้อตกลงที่สนใจร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงดําเนินการ
จัดทําบันทึกข้อตกลง MOU จํานวน 1 ฉบับ และบันทึกข้อตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ คือ
1. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The
People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. MOA ระหว่างคณะวิ ทยาการจัด การ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยากั บ Anqing
Normal University of The People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. MOA ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
Anqing Normal University of The People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยเรื่องนี้ได้ ผ่านการประชุ มคณะกรรมการวิเทศสั มพันธ์ ครั้ งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2559 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่ า ง) บั น ทึ กความเข้ าใจ (MOU)
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The People’s Republic
of China สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ และบันทึกข้อตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The People’s Republic of China สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ข้อเสนอแนะดังนี้
1. บันทึกความเข้าใจ (MOU) ควรเขียนในลักษณะกว้าง ๆ ให้เห็นภาพรวมชัดเจน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับภาษาไทย และภาษอังกฤษ ให้
ถูกต้ องครบถ้ว นก่ อนนํา เสนอสภามหาวิทยาลัย และควรทํ าบั นทึกความเข้ าใจ (MOU) เป็น 3 ภาษา คื อ
ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้คําให้ตรงกันทั้งฉบับ เช่น มหาวิทยาลัยอันชิง
3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอธิการบดีติดตามผลการดําเนินงานบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และสรุปรายงานความก้าวหน้าให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย
4. หน้า 22 ในเอกสารประกอบการประชุม ลําดับที่ 5 ช่องผลการดําเนินงาน ให้ตัดคําว่า ติดต่อกัน
อย่างต่อเนื่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ออก
สํ า หรั บ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOA) ระหว่ า งคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The People’s Republic of China (ANU)
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The People’s Republic of
China สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2 ฉบับ มอบหมายให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเอง
ไม่ต้องนําเสนอผ่านสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง (MOA) ทั้ง 2 ฉบับ
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเขียนเป็นภาพรวม ทั้งนี้จากการพิจารณาข้อมูลของ (ANU) แล้วพบว่าน่าจะมี
ความเชี่ยวชาญด้านคณะครุศาสตร์ จึงควรเชิญคณะครุศาสตร์ร่วมลงนาม MOA ด้วย
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ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 2 ราย ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (วาระลับ)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
เลขานุการคณะกรรมการพิจ ารณาตํา แหน่ งทางวิช าการ (ก.พ.ว.) นํา เสนอเรื่องขอความเห็น ในการกํ าหนด
ตํา แหน่งทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ จํ า นวน 2 ราย คื อ ดร.ศศิ ป ภา ทิพย์ ป ระภา สั งกัด คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่งานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว.) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย คือ ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผ่านการประชุมกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
10 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา
สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อั จ ฉรา หล่ อ ตระกู ล พนั กงาน
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิจารณาให้ความเห็ นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดั บ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ จํ านวน 2 ราย คื อ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ ป ภา ทิ พ ย์ ป ระภา ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
มติที่ประชุม เห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ให้ข้อสังเกตดังนี้
1. ผศ.ดร.ศศิ ป ภา ทิ พ ย์ ป ระภา ขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าสั ง คมวิ ท ยา และ
ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง
2 รายขอกําหนดตําแหน่งไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอนในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบการขอกําหนด
ตํา แหน่ ง เพราะสาขาวิ ช าที่ขอต้ องสั มพัน ธ์ กับสาขาวิ ช าที่ ส อน แต่ ทั้ง 2 ราย ขอกํ าหนดตํา แหน่งไม่ ตรงกั บ
การจั ด การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บั น จึ งมอบหมายคณบดี และรองอธิ การบดี ฝ่ า ยวิ ช าการตรวจสอบและให้
ความเห็นก่อนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
2. ข้ อมู ล จํ า นวนตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการในปั จ จุ บั น มี จํ า นวนเท่ า ใด มี กํ า หนดเวลาในการขอหรื อ ไม่
อาจารย์ที่ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 6 เดือน จะรู้ผลการพิจารณาหรือไม่ ใช้เวลาในการขอกําหนด
ตําแหน่งนานเพียงใด มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการพัฒนาและกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการอย่างไร
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3. ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลความก้าวหน้าในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป
4. มอบหมายให้รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบเรื่องสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิ ช าต้ อ งตรงกั บ ศาสตร์ ที่ขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง เช่ น ผศ.ดร.ศศิ ป ภา ทิ พ ย์ ป ระภา ขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ในสาขาวิชาสังคมวิทยา ควรย้ายไปอยู่ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี นําเสนอข้อมูลจํานวนตําแหน่งวิชาการในปัจจุบันให้ที่ประชุมรับทราบ
ดังนี้
คณะ

จํานวน
คณาจารย์

ตําแหน่ง
อาจารย์

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์ฯ
รวมทั้งสิ้น

55
95
59
95
304

50
84
51
74
259

ผศ./
รศ./ศ.
5
11
8
21
45

ร้อยละของ
คณาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทาง
วิชาการ
9.09
11.58
13.56
22.11
14.80

เป้าหมายร้อยละ 30 เป้าหมายร้อยละ 50
ตามเกณฑ์ สกอ.
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
จํานวน ต้องการ จํานวน ต้องการ
อีก
อีก
17
12
28
23
29
18
48
37
18
10
30
22
29
8
48
27
91
49
152
110

คณาจารย์ที่
อยู่ระหว่าง
การขอ
กําหนด
ตําแหน่ง
2
6
3
15
26

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2560
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายปราโมทย์ ระวิน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร
คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด โดยเรื่ อ งนี้ ไ ด้ ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการประจํ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํ า คณะคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ และให้ นํ าเรื่ องนี้
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม ให้นําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลั บ ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ช าการ และนํ า หลั ก สู ต รเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป โดยบรรจุในระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่องจาการประชุม ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตามที่กําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงาน
วิชาการว่า ถูกต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ ผ่าน คณบดี และสาขาวิชาต้องรับ ผิด ชอบเรื่ องนี้
ส่วนคณะกรรมการสภาวิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้นําประเด็นจากผลการประเมินหลักสูตร ผลการจัดการเรียนการสอนใน
รอบ 5 ปี มาปรับปรุงหลักสูตรและจุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร ต้องการให้บัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องมี KPIเป็น
ตัวบ่งชี้
3. ให้นําผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรเดิมมาประกอบในภาคผนวก โดยสรุป
ข้อมูลกานําผลการทวนสอบมาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้ชัดเจน
4. หน้า 2 ข้อ 8.1 ตัดคําว่า เช่น นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ มัคคุเทศก์ ล่าม ประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ ผู้ประกาศรายการ ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุ พิธีกร ออก และ ข้อ 8.2 กรณี
นั กศึ กษาต่ างชาติ สามารถนํ าวิ ชาภาษาไทยไปประกอบอาชี พที่ ต้ องใช้ ภาษาไทยเป็ นภาษาที่ 2 ควรระบุ อาชี พ
ให้ดูน่าสนใจ
5. หน้า 4 ข้อ 11.1, 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรระบุให้ครอบคลุม ชัดเจน เพราะหลักสูตรมีการ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตรด้วย และหน้า 5 ข้อ 13.2 ให้ปรับเป็นรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาแกน
6. หน้า 5 ให้ทบทวนปรัชญาของหลักสูตร เนื่องจากรายวิชาของหลักสู ตรยังไม่ก่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ทางภาษาไทย
7. หน้า 7 ข้อ 2.2.2 ตัดคําว่า “หรือ” ออก และข้อ 2.4.4 ตัดคําว่า “หลักสูตร” ออก
8. หน้ า 8 ค่ าใช้ จ่า ยเฉลี่ ย ต่อหั ว นักศึ กษา 47,000 บาท/คน/ปี เป็ น ค่ าใช้ จ่า ยที่ ค่อนข้า งสู ง
หากเทียบกับหลักสูตรอื่นที่มีค่าบํารุงการศึกษาเท่ากัน
9. หน้า 17 - 18 ให้ปรับหน่วยกิตวิชาภาษาไทยสําหรับมัคคุเทศก์ และวิชาภาษาไทยธุรกิจ ให้เป็น
วิชาปฏิบัติ 3 (3-0-6)
10. ให้เพิ่มรายวิชา หรือบูรณาการทักษะการใช้ภาษาให้ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน โดยให้มีรายวิชาที่เกี่ยวกับการฟัง – อ่าน และให้มีรายวิชาเกี่ยวกับภาษาสําหรับการพัฒนาการอ่าน และ
วิชาการอ่านจับใจความ
11. ให้ตัดรายวิชาภาษาไทยสําหรับงานแปล และวิชาวรรณกรรมแปลออก เพราะการที่จะแปลได้
นั้น ต้องมีความรู้ในภาษาที่จะต้องแปลด้วย
12. หน้ า 19 ให้ ป รั บ แผนการเรี ย น โดยจั ด รายวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปให้ ก ระจายในภาคเรี ย นต่ า ง ๆ
ไม่ จํ า เป็ น ต้ องเรี ย นวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปให้ ค รบภายใน 2 ปี แรก และให้ จั ด วิ ช าเอกให้ นั กศึ กษาเรี ย นเพิ่ มตั้ งแต่
ภาคเรียนแรก
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13. ให้ปรับคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้พิเศษยิ่งขึ้นตามที่ระบุไว้ในหน้า 4 ข้อ 12.1 ว่าให้
บัณฑิตอยู่ในฐานะที่เรียกว่า “ผู้ยืนเคียงข้างอย่างเข้มแข็ง” ทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมโลกไร้พรมแดน
ยุคดิจิทัล
14. หน้า 49 - 50 ให้ทบทวน Mapping ของรายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
15. หน้า 79 วิชาภาษาศาสตร์พื้นฐาน คําอธิบายรายวิชา ควรตัดคํา “ตลอดจนศึกษา” ออก
16. ให้ทบทวนคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย วิชาภาษาไทยเพื่อ
บรรณาธิการกิจ วิชาการเขียนสารคดี วิชาภาษาไทยปัจจุบัน วิชาวรรณกรรมคําสอน วิชาเรื่องสั้นและนวนิยาย
วิชาวรรณกรรมแปล วิชาวรรณกรรมท้องถิ่น วิชาสัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย วิชาภาษาถิ่นไทย
17. หน้า 82 วิชาเสียงและระบบเสียงในภาษาไทย ให้ปรับชื่อวิชาเป็น สัทศาสตร์และระบบเสียงใน
ภาษาไทย
18. หน้า 102 -108 ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ กพอ. กําหนด สาขาวิชาควรแนบมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยประกอบการจัดทําหลักสูตร
19. ควรเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล ด้วย
20. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําหนดกรอบ วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อนําข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ประสานงานกับคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
21. จุดเน้นของหลักสูตรยังไม่ชดั เจนในเรื่องภาษาและวรรณคดี โดยหลักสูตรจะเน้นเพียงเรื่อง
วรรณกรรมเท่านั้น
22. มีวิชาเลือกในหลักสูตรจํานวนมาก ทําให้ไม่เห็นจุดเด่นของหลักสูตร และเนื้อหาวิชาไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
23. มอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กํากับติดตามการบริหารหลักสูตรนี้
เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตรมีประสบการณ์น้อย
24. การวิพากษ์หลักสูตรควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในศาสตร์ของ
ภาษาไทยมาร่วมการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการปรับปรุงหลักสูตร
25. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษทั้งเล่มหลักสูตร และควรแปลชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องครบถ้วน
รวมทั้งความถูกต้องการพิมพ์ การใช้คํา การเว้นวรรคและการตัดคํา ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
26. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนทั้งหมด และจัดทําตารางเปรียบเทียบ
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการในวันที่ 1 มีนาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
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ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็น ชอบกํ า หนดการประชุ มคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้ งที่ 3/2560 ในวั น พุธ ที่ 1
มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็ นชอบกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 3/2560 ในวั นพุธ ที่ 1
มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 12.12 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน
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