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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บํารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
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 (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นริสานันท์
2. นายปราโมทย์
3. นางอุมาภรณ์
4. นางศิขรินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เจ้าหน้าที่งานนิติการ

เดชสุระ
ระวิน
กล้าหาญ
สุวรรณทัศน์

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2560
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํ ารุงเวช อธิ การบดี แจ้งให้ที่ป ระชุ มทราบว่า ปีนี้ งานพิธีรับ พระราชทานปริญญาบัต ร
ประจําปี พ.ศ. 2560 มีกําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรเร็วขึ้นกว่าทุกปี ประมาณเดือนเมษายน 2560
เนื่องจากทางสํานักพระราชวังจะขอใช้พื้นที่บริเวณอาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
ข้อมูลจํานวนตําแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน และเป้าหมายของตําแหน่ง
ทางวิชาการในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุม
มีมติ ให้ มหาวิ ทยาลั ยรายงานข้ อมู ลจํ า นวนตํา แหน่งทางวิ ชาการในปัจ จุ บัน และเป้า หมายของตํ าแหน่งทาง
วิชาการในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป
ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี ขออนุญาตที่ประชุม นําเสนอ ข้อมูลจํานวนตําแหน่งทางวิชาการ
ในปัจจุบัน และเป้าหมายของตําแหน่งทางวิชาการในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลจํานวนตําแหน่งทางวิชาการ ในปัจจุบัน และเป้าหมายของตําแหน่งทาง
วิชาการในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2560 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 3/2560
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ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2560
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 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 3/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 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 3/2560
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานแล ะผล การดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม
เรื่อง
ผลการปฏิบัติตามมติ
5
5.1

5.2

5.3

นําเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอ
ให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
1/2559 (ครั้งที่ 2) จํานวน 29 ราย

ขอถอนเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเสนอให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2)
จํานวน 29 ราย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เรียบร้อยแล้ว สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะนําเรื่องนี้
เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึก
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
วิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย ความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
พระนครศรีอยุธยากับ Anqing
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
Normal University of The
Normal University of The
2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก
People’s Republic of China
ความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
สาธารณรัฐประชาชนจีน และบันทึก People’s Republic of China
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing
ข้อตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ ส่วนร่างบันทึก
Normal University of The People’s
1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA)
ข้อตกลง (MOA) 2 ฉบับ มอบหมาย Republic of China สาธารณรัฐประชาชน
ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ
ให้คณะและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
จีน จํานวน 1 ฉบับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Anqing
บริหารจัดการเอง ไม่ต้องนําเสนอ
ผ่านสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
Normal University of The
และให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
People’s Republic of China
MOA ทั้ง 2 ฉบับ
(ANU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA)
ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Anqing
Normal University of The
People’s Republic of China
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่ง
เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทาง เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปหัวหน้า
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
งานบริหารงานบุคคล และเลขานุการ
จํานวน 2 ราย คือ ดร.ศศิปภา
จํานวน 2 ราย คือ ดร.ศศิปภา
ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว และจะนําเรือ่ งนี้
ทิพย์ประภา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ทิพย์ประภา สังกัดคณะ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15
และสังคมศาสตร์ และ ดร.อัจฉรา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ
หล่อตระกูล สังกัดคณะวิทยาการ
ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล สังกัดคณะ กําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
จัดการ (วาระลับ)
วิทยาการจัดการ (วาระลับ)
ศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย
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ระเบียบวาระ
5
5.4

มติที่ประชุม
เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร ให้นําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
นําหลักสูตรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป
โดยบรรจุในระเบียบวาระเรื่อง
สืบเนื่องจาการประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว
และจะนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3.2

ที่
1
2
3
4
5
6
7

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
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
25 ม.ค. 2559
3 ก.พ.
17 ก.พ. 2559 27 ก.ค.59
2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2 มี.ค.
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
16 ก.พ. 2559
16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย.59
2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
1 ธ.ค.59
2 มี.ค.
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
16 ก.พ. 2559
16 มี.ค. 2559
2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาขาวิชา
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 สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ (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)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)
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
15 พ.ย. 2559

สภา
วิชาการ
(เห็นชอบ)
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
7 ธ.ค.
2559

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

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
18 ม.ค. 2560

มติที่ประชุม ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) ปีการศึกษา 2559
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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
1/2559 6 ม.ค.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2559
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

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.
2559

2/2559

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
กําลังแก้ไข
อยู่

5

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

2/2559 3 ก.พ.
2559

2/2559

17
ก.พ.
2559

17
มี.ค.
2559

14 ธ.ค.
2559

ศธ
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
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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

6

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

2/2559 3 ก.พ.
2559

2/2559

7

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

3/2559 2 มี.ค.
2559

3/2559

8

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

6/2559 7 ก.ค.
2559

6/2559

9

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)

6/2559 7 ก.ค.
2559

6/2559

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

12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

6/2559 7 ก.ค.
2559

6/2559

13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2557)

7/2559 3 ส.ค.
2559

7/2559

17
ก.พ.
2559

17
มี.ค.
2559

14 ธ.ค.
2559

ศธ
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
16
18
12 ต.ค.
ศธ
มี.ค. เม.ย.
2559 0506(1)/3504
2559 2559
วันที่ 28 ต.ค.
2559
27 26 ส.ค. 27 ม.ค.
ศธ
ก.ค. 2559 2560
0506(1)/264
2559
วันที่ 9 ก.พ.
2560
27 26 ส.ค. 29 ธ.ค.
ศธ
ก.ค. 2559 2559
0506(1)/43
2559
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
27 26 ส.ค.
ก.ค. 2559
2559
27 26 ส.ค. 14 ธ.ค.
ศธ
ก.ค. 2559 2559
0506(1)/42
2559
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
27 26 ส.ค. 14 ธ.ค.
ศธ
ก.ค. 2559 2559
0506(1)/42
2559
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
24 20 ก.ย. 14 ธ.ค.
ศธ
ส.ค. 2559 2559
0506(1)/42
2559
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ครั้งที่
วัน
เดือนปี

สภามหาวิทยาลัย วันที่ส่ง วันที่ สกอ.
เห็นชอบ
เอกสารให้ รับทราบ เลขที่หนังสือ
ที่ สกอ.
สกอ.
ครั้งที่
วัน
เห็นชอบ
เดือนปี
23 พ.ย.
2559

ศธ
0506(1)/3802
30 พ.ย. 2559

30 พ.ย.
2559

27 ม.ค.
2560

16
พ.ย.
2559

30 พ.ย.
2559

27 ม.ค.
2560

16
พ.ย.
2559

30 พ.ย.
2559

27 ม.ค.
2560

ศธ
0506(1)/302
10 ก.พ.
2560
ศธ
0506(1)/302
10 ก.พ.
2560
ศธ
0506(1)/302
10 ก.พ.
2560

21
ธ.ค.
2559
10/2559 10 ธ.ค. 11/2560 21
2559
ธ.ค.
2559
10/2559 10 ธ.ค. 11/2560 18
2559
ม.ค.
2560

23 ม.ค.
2560

14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
15 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) เพิ่มเติม
10 วิชา
16 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

7/2559

3 ส.ค.
2559

24
ส.ค.
2559

20 ก.ย.
2559

9/2559

3 พ.ย. 10/2559
2559

16
พ.ย.
2559
3 พ.ย. 10/2559 16
2559
พ.ย.
2559

30 พ.ย.
2559

17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(5ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)

9/2559

3 พ.ย. 10/2559
2559

18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

9/2559

3 พ.ย. 10/2559
2559

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
20 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
22 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

10/2559 10 ธ.ค. 11/2560
2559

9/2559

7/2559

10/2559 10 ธ.ค. 11/2560
2559

18
ม.ค.
2560

23 ม.ค.
2560
18 ก.พ.
2560
18 ก.พ.
2560
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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
ระเบียบวาระที่ 3.4

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 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจํ า คณะคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ และได้ ผ่ า น
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมติ ให้นําหลักสูตร
ศิล ปกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าภาษาไทย (หลั กสู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) กลั บไปปรับ ปรุ งแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําหลักสูตรนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในวันที่
1 มีนาคม 2560 โดยให้บรรจุในระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม บัดนี้คณะและสาขาวิชาได้ดําเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอในที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดย
ขอให้กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามที่กําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการสภา
วิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น
2. หน้า 3 วิชาศิลปะการฟังและการอ่าน ควรปรับให้เป็นชื่อ หลักการฟังและการอ่าน ควรมีเนื้อหา
เกี่ยวกับศิลปะการฟังและการอ่านเชิงสร้างสรรค์อยู่ในคําอธิบายรายวิชา และวิชาศิลปะการพูดและการเขียน
ควรเพิ่มเติมเนื้อหาให้เกี่ยวข้องกับวิชาการฟังและการอ่าน
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3. หน้า 6 วิชาการเขียนสารคดี ควรเพิ่มเติม สารคดีเพื่อการท่องเที่ยวในคําอธิบายรายวิชา และวิชา
วรรณกรรมคําสอน คําอธิบายรายวิชาควรขึ้นต้นด้วยความสําคัญแล้วจึงตามด้วยกลยุทธ์การสอน และบทบาท
หน้าที่ควรอยู่ช่วงต้นของคําอธิบายรายวิชา
4. หน้า 7 วิชาศาสตร์ของพระราชา คําอธิบายรายวิชายังไม่มีแนวคิดที่สําคัญของวรรณกรรม ควรตัดคํา
ว่า “ตลอดจน” ออก วรรณกรรมพระราชนิพนธ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ไม่ควรลืมเรื่องพระราชหัตถเลขาของรัชกาล
ที่ 4
5. หน้า 13 วิชาจารึกและเอกสารโบราณภาษาไทย แก้ไขคําอธิบายรายวิชาเป็น จารึกและเอกสาร
วรรณกรรมภาษาไทยสมัยอยุธยา
6. การพิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความไว้วางใจสภา
วิชาการเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านทําหน้าที่พิจารณาหลักสูตรด้วยความ
รอบคอบ
7. การจัดทําหลักสูตรขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาได้นําผลไปสู่การปฏิบัติจริง จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักอ่าน และนักเขียน ที่ดี ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้กับนักศึกษาได้
และควรมีจุดเน้นเน้นเรื่องความเป็นอยุธยา ทุกรายวิชาควรมีผลงานของนักศึกษาหนึ่งชิ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษาเป็นนักอ่านและนักเขียนที่ดี
8. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนทั้งหมดตลอดเล่มหลักสูตร และจัดทําตาราง
เปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.5

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ มนํ า เสนอเรื่ อง ขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ในการจัดการเรียนการสอน
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ หั ว หน้า คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้ มีคํา สั่ งที่ 39/2559 เรื่อง การจั ดระเบี ย บและ
การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนของการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน
เนื่ อ งจากการจั ด การศึ ก ษาที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพและ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและธํารง
ไว้ซึ่งความเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นสูงของสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องแก้ไขปัญหาความไม่ถูกต้องและไม่ชอบ
ธรรมของการดํ า เนิ น การจัด การเรีย นการสอนให้ เ กิด ประสิ ทธิ ภ าพและสร้า งความมั่ น ใจให้แก่ สังคม จึ งได้ มี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเรื่องนี้ได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2560 ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีมติให้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
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รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการแก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน โดยให้แก้ไขในประกาศ ข้อ 2 การกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขเป็น กระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2556) (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 27 มกราคม 2560 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/264 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 4.2

การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
จํานวน 3 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/24225 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้
1. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
2. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
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3. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/302 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 4.3

ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว
และสติปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว และสติปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 10
ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลนักศึกษาภาคปกติที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว และ
สติปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 10 ราย

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
ผู้อํา นวยการสํ า นั กงานคณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึ กษา นํ าเสนอ การพิ จ ารณาการเสนอให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ สํ า เร็ จ
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
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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
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
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาการเสนอให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2) จํานวน 29 ราย
มติที่ประชุ ม เห็น ชอบ การพิจารณาการเสนอให้ปริ ญญาแก่ผู้ สําเร็จการศึกษา ระดับบั ณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2) จํานวน 29 ราย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
และให้แก้ไขในเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
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1. ขอชื่นชมสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่มีความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขเรื่อง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แผน ข นักศึกษาได้รับปริญญาเหมือนกัน เมื่ออ่านผลงาน
การค้นคว้าอิสระกับวิทยานิพนธ์แล้ว พบว่าการค้นคว้าอิสระมีน้ําหนักน้อยกว่าวิทยานิพนธ์ เป็นการค้นคว้าอิสระ
ที่ไม่มีคุณค่า ไม่มีวิธีการแก้ปัญหา แต่สุดท้ายนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเหมือนกัน อยากให้การค้นคว้าอิสระมี
ความเข้มข้น และมีการทําวิจัยเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับการทําวิทยานิพนธ์
3. สภาวิ ช าการขอให้ สํ า นั กงานคณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึ กษาระมั ด ระวั งเรื่ องผลงานการตี พิม พ์
นักศึกษา โดยอ้างอิงข่าวที่มหาวิทยาลัยบูรพาที่โดนถอนวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยควรระมัดระวังเรื่องนี้และ
ควรมีวิธีการตั้งรับเพราะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางท่านให้ข้อสังเกตว่าสภาวิชาการพิจารณาไม่ละเอียด
เช่น วารสารของคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่
อยากให้มีวารสารดังกล่าวเก็บไว้ในฐานข้อมูลของห้องสมุด
4. นักศึกษาจะต้องมีรูปเล่มการค้นคว้าอิสระ รูปเล่มวิทยานิพนธ์ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
จริ ง ตามข้ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา
พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
จึงขอให้มหาวิทยาลัยระมัดระวังเรื่องแบบนี้ และควรปรับให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน และเงื่อนเวลา
5. ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ลําดับที่ 1-22 และลําดับที่ 25-29 ให้ถูกต้อง เพราะมีการใช้
จุด full stop (.)การใช้ comma (,) การใช้ semicolon (;) การใช้ colon (:) ไม่ถูกต้อง เช่น หน้า 20,23,26,
35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,77,92,95,98
6. หน้า 6-11 ตารางตรวจสอบคุณสมบัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ยื่นขอจบการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต ในคอลัมน์ตอบรับการตีพิมพ์/นําเสนอผลงานวิจัยเมื่อวันที่ ควรตัดคําว่า ตอบรับ ออก
7. หน้า 11 ลําดับที่ 27 นายธนกิจ สุขสันติดิลก ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์
มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2560 และตอบรับการตีพิมพ์
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงขอเรียนถามหน่วยงานว่าเคยเห็นวารสารฉบับนี้เผยแพร่หรือไม่ อยู่ในฐานการพิมพ์
ใด เพราะได้ค้นหาดูใน Google แล้วไม่พบ หรือมีแต่ Demo หรือถ้ามีวารสารฉบับนี้จริงคณะวิทยาการจัดการ
ควรเผยแพร่ให้ทุกมหาวิทยาลัยรับทราบ และควรมีอยู่ในระบบออนไลน์
8. หน้า 12-15 ตารางสรุปข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 29 ราย
ควรเพิ่มช่องตาราง เรื่องฐานข้อมูล เช่น TCI กลุ่ม 1 หรือ TCI กลุ่ม 2
9. หน้า 14 ลํ าดั บที่ 25 นางสาวนั นทนา ศรีชั ยมูล ชื่ อวารสารที่ ลงตีพิมพ์ ระบุ ว่า นํ าเสนอ
ผลงานวิ จัยระดับ ชาติ มสธ. ครั้ งที่ 6 ในรู ปแบบบรรยาย ควรมีภาพประกอบการนํ าเสนอผลงานแนบมาใน
เอกสารด้วย
10. หน้ า 15 ลํ า ดั บ ที่ 28 นายวิ นั ย ฉั น ท์ ผ่ อ ง ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) ได้มีการรับรองแล้วหรือไม่
11. หน้า 82 แก้ไขคําผิดในบทคัดย่อภาษาไทย แผนการจัดกาเรียนรู้ แก้ไขเป็น แผนการจัดการเรียนรู้
12. ตรวจสอบคําศัพท์เฉพาะทีใช้ในวงการศึกษา เช่น เขตพื้นที่การศึกษา และสาระการเรียนรู้
13. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปรึกษาหารือร่วมกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ
คณบดีคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในเรื่ องการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิ ชาการของคณะวิ ทยาการ
จัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสําหรับการพิจารณาขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษาครั้ งต่ อไป ขอให้ สํ า นั กงานคณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึ กษานํ า วารสาร
ที่นักศึกษาได้ตีพิมพ์ผลงานมานําเสนอในที่ประชุมสภาวิชาการด้วย
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ระเบียบวาระที่ 5.2

การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 คณะครุศาสตร์ จํานวน 316 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 คณะครุศาสตร์ จํานวน 316 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 คณะครุศาสตร์ จํานวน 316 ราย
โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2/2559 และนักศึกษาที่ยื่นคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
2. จัดทําข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2559 (คณะครุศาสตร์) เลขที่ 45/2560 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกัน
ตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา
5. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ที่ 2/2559 (คณะครุศาสตร์) เลขที่ 180/2560 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 316 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กําหนด
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 1 มีนาคม 2560
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 8 มีนาคม 2560
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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บัญชีสรุปจํานวนการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 316 ราย
ระดับปริญญาตรี
ปริญญา

เกียรตินิยมอันดับ 1
ชาย หญิง

เกียรตินิยมอันดับ 2

ปริญญาตรี

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รวมทั้งสิ้น

ภาคปกติ
ครุศาสตรบัณฑิต

8

12

20

9

49

58

69

162

231

309

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

8

12

20

9

49

58

69

167

236

314

เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

นิติศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

รวม

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

รวมทั้งสิ้น

8

12

20

9

49

58

71

167

238

316

รวม
ภาคพิเศษ

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึง เสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิจ ารณาการเสนอให้ป ริญ ญาแก่ผู้สํา เร็จ การศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 คณะครุศาสตร์ จํานวน 316 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่
2/2559 คณะครุศาสตร์ จํานวน 316 ราย และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ....
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายธาตรี มหันตรัตน์
รองอธิ การบดี ฝ่ายกิ จการพิ เศษและกฎหมาย นําเสนอ เรื่ อง ขอความเห็นชอบ (ร่ าง) ข้ อบังคั บมหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ....
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มีข้ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยาเกี่ ย วกั บ คุ ณสมบั ติ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การแต่ งตั้ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ รองศาสตราจารย์ พิ เศษ ศาสตราจารย์ พิ เศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 52 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ
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งานนิ ติ ก าร จึ ง ได้ ย กร่ า งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การแต่ งตั้ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ รองศาสตราจารย์ พิ เศษ ศาสตราจารย์ พิ เศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. .... ขึ้น โดยศึกษาข้อมูลเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายได้ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่
28 มกราคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นตามหลักข้อกฎหมาย โดยเห็นควรนําเข้าสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้งก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีข้อสังเกต ควรกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษที่จะ
เข้าสู่ตําแหน่ง ผศ.พิเศษ รศ.พิเศษ และ ศ.พิเศษ ดังนี้
1. การกําหนระยะเวลาต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
เท่าไร และ 2. ผลงานที่ขอควรเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ไม่ควรรวมภายนอก)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม ขอถอนเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ
อาจารย์ ประจํ าสาขาวิ ชาดนตรี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นํ าเสนอ เรื่อง ขอความเห็ น ชอบหลักสู ตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร
และเป็นไปตามที่ มคอ.1 กําหนด คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นปัจจุบันและ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต รที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด โดยเรื่ อ งนี้ ได้ ผ่ า น
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะคณะมนุษยศาสตร์และศาสตร์
และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติ ที่ประชุม เห็ นชอบหลักสูตรศิ ลปกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรี (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2560) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้
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1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามที่กําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการสภา
วิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้นําประเด็นจากผลการประเมินหลักสูตร ผลการจัดการเรียนการสอนในรอบ 5 ปี
มาปรับปรุงหลักสูตรและจุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร ต้องการให้บัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องมี KPI เป็นตัวบ่งชี้
3. จุดเด่นของหลักสูตร อยากให้ยึดแนวคิดเดิม คือต้องเป็นศาสตร์ไทย และดนตรีไทยของอยุธยา อยากให้
กลับไปทบทวน ให้หลักสูตรเน้นไปที่ดนตรีไทย หากต้องการศึกษาวิชาของดนตรีสากล อาจให้นักศึกษาที่สนใจ
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรีแทน
4. หน้า 2 ข้อ 8.8 อาชีพอิสระ แก้ไขเป็น ผู้ประกอบการอิสระ และควรเพิ่มเติมอาชีพศิลปิน และคีตกวี
จะทําให้หลักสูตรโดดเด่นยิ่งขึ้น
5. หน้า 3 ตรวจสอบคุณวุฒิของ ผศ.บุญสืบ บุญเกิด และ นางสาวนภัสนันท์ จุนนเกษ และปรับ
บรรทัดคุณวุฒิให้ตรงกับสถาบันการศึกษา
6. หน้า 4 ข้อ 11.3 ตรวจสอบปี พ.ศ. แหล่งอ้างอิงรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. หน้า 7 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ควรเขียนว่าหลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็นอย่างไร และ
จากปรัชญาเป็นผู้อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาดนตรีในท้องถิ่นสู่สากล มีวิชาใดบ้างที่เสริมการพัฒนาดนตรีในท้องถิ่นสู่
สากล ข้อ 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร ให้สรุปความสําคัญในการเรียนสาขาวิชานี้ในระดับอุดมศึกษา ข้อ 1.3
ให้ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื่องจากยังเขียนไม่ครอบคลุมและขาดเรื่องการพัฒนาดนตรีท้องถิ่น โดย
ให้แยกเป็นข้อ เช่น 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. ทัศนคติ 4. คุณธรรม 5.การทํางานร่วมกับผู้อื่น
8. หน้า 11 ทบทวนการคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 48,690 บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
9. หน้า 14 วิชาศึกษาทั่วไปที่เพิ่มเติมใหม่ จํานวน 10 วิชา ให้ระบุหมายเหตุในคําอธิบายรายวิชา
ว่ามีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
10. หน้ า 17 วิ ช าแกนบั ง คั บ ของคณะมี วิ ช าใดบ้ า ง สาขาวิ ช าไม่ ควรเขี ย นนอกกรอบ ควรเขี ย นให้
เหมือนกับหลักสูตรอื่น ๆ
11. หน้า 18 ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตของโครงสร้างหลักสูตรอีกครั้งให้ถูกต้อง
12. หน้ า 19 หากปรั บชื่ อสาขาวิช าเป็ น สาขาวิ ช าดนตรีไทยแล้ ว ให้ ปรั บ ลดกลุ่มวิ ช าเอกที่ เ กี่ย วกั บ
ดนตรีสากลออกด้วย และควรเพิ่มวิชาเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง เพลงแหล่ แทน และให้จัดกลุ่มวิชาไม่กระจายมาก
เกินไป เพราะทําให้ยากต่อการจัดผู้สอน เกิดความไม่คุ้มทุน และไม่เกิดจุดเด่นของหลักสูตร
13. หน้า 22 กลุ่มปฏิบัติเปียโน 1-5 มีวิธีการเทียบระดับอย่างไร ควรอธิบายความหมายให้ชัดเจน
14. หน้า 23 วิชาคีตกวีและศิลปินในดนตรีไทย เป็นวิชาบังคับได้หรือไม่ และวิชาการจัดการดนตรีควร
เป็นเป็นวิชาบังคับ เพราะปรากฏทั้งในปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย
15. หน้า 24 แก้ไขชื่อวิชาการซ่อมเครื่องดนตรีไทย เป็น การซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย
16. วิชาวงโยธวาทิต สามารถสอนวิชานี้ให้ดูโดดเด่นได้ โดยสอนให้นักศึกษาสามารถอยู่ในวงโยธวาทิตได้
17. เนื่องจากในหลักสูตรมีวิชามากเกินไป หากวิชาใดคาดว่าจะไม่ได้จัดการเรียนการสอนสมควรตัดวิชา
นั้นออกไป
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18. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอั งกฤษ เช่น วิชาคีตกวี และศิ ลปินในวงการดนตรีไทย วิช าเพลงเดี่ย ว
วิ ช าดนตรี ส มั ย นิ ย ม วิ ช าเพลงประกอบพิ ธี ไ หว้ ค รู ด นตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ วิ ช าวงแตรวง วิ ช าวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง
วิชาสวนศาสตร์ วิชาดนตรีในระดับประถมศึกษา วิชาดนตรีในระดับมัธยมศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์สําหรับนัก
ดนตรี วิชาความรู้เพื่อนฐานดนตรีแจ๊ส โดยอาจดูหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประกอบ
19. หน้า 32 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร มีหลักการเรียงลําดับอย่างไร
ตารางในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ควรเรียงลําดับให้เหมือนกัน
20. หน้า 33 ให้ทําหัวตารางอาจารย์ประจําหลักสูตร ในอนาคตหากหลักสูตรมีแผนจะพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตร์ ให้ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เหลือเพียง 5 ราย เพื่อนําศักยภาพไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครุศาสตร์ต่อไป
21. หน้า 62 ทบทวนการเขียนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อีกครั้ง ควรเขียนให้ครอบคลุม
22. หน้า 89 วิชาการเสนอผลงานทางดนตรี คําอธิบายรายวิชายังเขียนไม่สมบูรณ์ มีเฉพาะการแสดง
เดี่ยวเท่านั้น ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เหมือนหน้า 35 ข้อ 5.1 ,หน้า 105 วิชาทฤษฎีการสอดทํานอง ให้
ปรั บคํ า อธิ บ ายรายวิ ชาเป็ น การเขี ยนเคาน์เ ตอร์ พอยต์ ระดั บ 1 และหน้ า 109 วิ ชาธุร กิ จดนตรี คํา อธิบ าย
รายวิชาควรเพิ่มเรื่องความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดนตรีด้วย และแก้ไขคําว่า ศึกษาตัวอย่างธุรกิจให้ถูกต้องด้วย
และทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาวิจารณ์ดนตรี เพราะในคําอธิบายรายวิชาเน้นเรื่องการเขียนเชิงศิลปะ
ดนตรี แต่ในปัจจุบันเน้นเรื่องการวิจารณ์เพื่อการประกวด
23. คําอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก คําอธิบายรายวิชาควรไปในแนวทางเดียวกัน เพราะบางรายวิชา
ขึ้นต้นด้วยฝึกปฏิบัติ บางรายวิชาขึ้นต้นด้วยพัฒนาเทคนิคการเล่น และคําอธิบายรายวิชาไม่ควรมีภาษาอังกฤษ
ในคําอธิ บายรายวิชา ซึ่ งหากไม่สามารถให้ความหมายเป็นภาษาไทยได้ให้เ ขียนทับ ศัพท์เป็น ภาษาไทย ทั้งนี้
สามารถตรวจคําเหล่านี้ได้จากราชบัณฑิตด้านดนตรี
24. หน้า 105 Jass เปลี่ยนเป็น Jazz โศตทักษะ เปลี่ยนเป็น โสตทักษะ
25. หน้า 113 ลําดับที่ 3 ตัดข้อความในช่องหมายเหตุออก
26. หน้า 124 ผลงานทางวิชาการ ของ นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ ต้องเขียนเป็นรายงานวิ จัยหน้ า
125-126 เติ ม ผลงานการตี พิ ม พ์ ข อง ผศ.บุ ญ สื บ บุ ญ เกิ ด และ ผศ.เอกสิ ท ธิ์ สุ นิ มิ ต ร ว่ า ได้ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วย
27. หลักสูตรสามารถนําผลงานเชิงสร้างสรรค์มาเป็นผลงานทางวิชาการได้ แต่ต้องมีคณะกรรมการตีค่า
งานก่อนนํามาใส่ในหลักสูตร และอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีสูง ควรหา
แนวทางที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรได้รับความรู้จากอาจารย์ได้มากที่สุดด้วย เช่น การประยุกต์ดนตรี
ไทยให้เป็นดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีอาเซียน และพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะทําให้นักศึกษามีโอกาสทํางานระดับนานาชาติ
มากขึ้น
28. ให้คณะและสาขาวิ ชาตรวจสอบคํ าถูก คํา ผิด ย่ อหน้ า วรรคตอน ให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดเล่ ม
หลักสูตร และจัดทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ โดยให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการได้นําเสนอเรื่องจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม กรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิขอทราบแหล่งตีพิมพ์
และเผยแพร่ตํารา ว่าได้มีการเผยแพร่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้าอาจารย์ในสาขาวิชาดนตรีได้แสดง
ดนตรีในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเวลานาน 10 ปี ก็สามารถเขียนเป็นผลงานของตนเองได้ และถ้ามีผลงานเชิง
สร้ า งสรรค์ ต้ องแนบวุ ฒิบั ต รที่ ได้ผ่ า นการอบรมและตี พิมพ์ จ ริง จึงขอให้ มหาวิ ทยาลั ยจั ด ทํา คํ าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อสังเคราะห์ และประเมินผลงาน และให้นําคําสั่งเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
2. รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์) ได้เสนอว่า การตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิชาการควรมีอยู่ในจิตสํานึกของอาจารย์ทุกคน อาจารย์ต้องหากลยุทธ์ เช่น มีบล็อคเพื่อเขียนผลงานของ
ตนเอง ผ่านออนไลน์ไปเรื่อย ๆ เป็นสิ่งที่น่าสนใจและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งจะทําให้เกิดผลงานวิชาการ
มากมาย อาจารย์บางท่านมีความสามารถเรื่องการพูด แต่ไม่ถนัดเรื่องเขียน มหาวิทยาลัยควรจัดหางบประมาณ
สนับสนุน สําหรับอาจารย์ที่มีปัญหาในการเขียน เพื่อเป็นการตั้งทีมช่วยในการเขียนผลงานในเชิงวิชาการจาก
คําพูดของอาจารย์ผู้ที่จะขอผลงานทางวิชาการ
3. รศ.ชนินทร์
ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) แจ้งให้ทราบว่า
มหาวิ ทยาลัยสุโ ขทัย ธรรมาธิร าชมีห น่วยงานสํ านักคอมพิ วเตอร์ และสํ านักงานบั ณฑิตศึ กษา โดยกําหนดว่ า
อาจารย์ต้องเขียนบทความในบล็อคของตนเอง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน หากถึงรอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ผศ. รศ. ต้องทําชั่วโมงให้ได้ตามที่กําหนด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกโดยการใช้โปรแกรม
tennisearth โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะทําหน้าที่ตรวจสอบแต่ละบท หากมีข้อมูลซ้ําระบบจะขึ้นฟ้องว่ามีข้อมูล
ซ้ํากับมหาวิทยาลัยใด ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ลงนามนักศึกษาก็จะไม่ได้สอบ
มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติดังนี้
1. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการทํา หนั งสือขอวารสารวิช าการที่ นักศึกษาได้ตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาบันวิจัยและพัฒนา และนํา
วารสารมอบให้กรรมการสภาวิชาการในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560
2. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้
อาจารย์ทุกคนได้รับทราบ รวมทั้งหาช่องทางในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ และจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันพุธที่ 5
เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็ นชอบกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 4/2560 ในวั นพุธ ที่ 5
เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.19 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

