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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บํารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
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
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ศานิต
2. นางสาวสุภาวิณี
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สวัสดิกาญจน์
แสนทวีสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยธิดา สุดเสนาะ
ดร.ศานติ
เล็กมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุฬห์
นายมรุต
กลัดเจริญ
นายพิเนต
ตันศิริ
นางสาวภัทราพร จันตะนี
นางศิขรินทร์
สุวรรณทัศน์

อธิการบดี
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ
เจ้าหน้าที่งานนิติการ

เปิดประชุมเวลา 13.32 น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

อธิการบดีขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านที่เสียสละเวลา
มาประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560

สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํ า รุ ง เวช อธิ ก ารบดี กล่ า วขอบคุ ณ คณะกรรมการสภาวิ ช าการทุ ก ท่ า นที่ เ สี ย สละเวลา
มาประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2. อธิการบดีแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/25560
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการประชุมสภาวิชาการ
ครั้ ง ที่ 4/25560 จากเดิ ม ประชุ ม วั น ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็ น วั น ที่ 18 เมษายน 2560
เวลา 13.30 น. เนื่องจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จึงไม่สามารถ
ดํ า เนิ น การประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ บั ด นี้ ค ณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ ดํ า เนิ น การสรรหา
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ชุดใหม่แล้ว ซึ่งได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยมีระเบียบวาระพิจารณาเรื่อง การเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําปี พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการจึงต้องนัดหมายการประชุมสภาวิชาการ
เป็นวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
มติที่ประชุม รับทราบ

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
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ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
3/2560 โดยให้แก้ไขหน้า [2-22] มติที่ประชุม ให้แก้ไข สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ถูกต้อง และหากมีกรรมการ
สภาวิชาการเสนอในระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ให้เลขานุการ
สภาวิชาการรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมมาใส่ไว้ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุม ด้วย

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 ปร ะชุ ม รั บท รา บข้ อ มู ล กา รดํ า เนิ นง านแ ล ะ ผ ล การ ดํ า เนิ นงา นต าม มติ ที่ ปร ะชุ 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
3
3.4

5
5.1

5.2

5.3

สืบเนื่องจากการประชุม
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ในการจัดการเรียนการสอน
นําเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2)
จํานวน 29 ราย

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในการจัดการเรียน
การสอน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แก้ไขประกาศ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างนําเสนออธิการบดีเพื่อลงนามใน
ประกาศ

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่
2) จํานวน 29 ราย โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เรียบร้อยแล้ว สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และได้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ
ให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1/2559
(ครั้งที่ 2) จํานวน 29 ราย
การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับระดับปริญญา ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับระดับ
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
ตรีประจําภาคเรียนที่ 2/2559 คณะ ปริญญาตรีประจําภาคเรียนที่
แล้ว กองบริการการศึกษาได้นาํ เรือ่ งนี้เข้า
ครุศาสตร์ จํานวน 316 ราย
2/2559 คณะครุศาสตร์
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
จํานวน 316 ราย
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ระดับระดับปริญญาตรีประจําภาคเรียนที่
2/2559 คณะครุศาสตร์ จํานวน 316 ราย
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
ขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ งานนิติการเรียบร้อยแล้ว งานนิตกิ ารจะนํา
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ พระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ เรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย
วิชาการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 5 เมษายน
ศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์ 2560
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และ
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พ.ศ. ....
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พ.ศ. ....
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เรื่อง

มติที่ประชุม

5
5.4

นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบหลักสูตร
เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตร
ดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

6

นําเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
กรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 ได้เข้าร่วมประชุม
เรื่องการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิขอทราบแหล่ง
ตีพิมพ์และเผยแพร่ตํารา ว่าได้มีการ
เผยแพร่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ ถ้าอาจารย์ในสาขาวิชาดนตรี
ได้แสดงดนตรีในสถาบันอุดมศึกษา
รับทราบ
เป็นเวลานาน 10 ปี ก็สามารถเขียน
เป็นผลงานของตนเองได้ และถ้ามี
ผลงานเชิงสร้างสรรค์ต้องแนบวุฒบิ ัตร
ที่ได้ผ่านการอบรมและตีพิมพ์จริง จึง
ขอให้ มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อ
สังเคราะห์ และประเมินผลงาน และ
ให้นําคําสั่งเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป

6.1

6.2

รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (คณะครุศาสตร์) ได้เสนอว่า การ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานวิชาการควรมีอยู่
ในจิตสํานึกของอาจารย์ทกุ คน อาจารย์ต้อง
หากลยุทธ์ เช่น มีบล็อคเพื่อเขียนผลงานของ
ตนเอง ผ่านออนไลน์ไปเรื่อย ๆ เป็นสิ่งที่
น่าสนใจและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึง่ จะ
รับทราบ
ทําให้เกิดผลงานวิชาการมากมาย อาจารย์
บางท่านมีความสามารถเรื่องการพูด แต่ไม่
ถนัดเรื่องเขียน มหาวิทยาลัยควรจัดหา
งบประมาณสนับสนุน สําหรับอาจารย์ทมี่ ี
ปัญหาในการเขียน เพื่อเป็นการตั้งทีมช่วยใน
การเขียนผลงานในเชิงวิชาการจากคําพูดของ
อาจารย์ผู้ที่จะขอผลงานทางวิชาการ

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว
และจะนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 19
เมษายน 2560

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําลังดําเนินการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําลังดําเนินการ
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6
6.3

นําเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ (ต่อ)
รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก (คณะวิทยาการ
จัดการ) แจ้งให้ทราบว่า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี
หน่วยงานสํานักคอมพิวเตอร์ และ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา โดยกําหนดว่า
อาจารย์ต้องเขียนบทความในบล็อค
ของตนเอง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
หากถึงรอบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
รับทราบ
ของ ผศ. รศ. ต้องทําชั่วโมงให้ได้ตามที่
กําหนด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะ
อํานวยความสะดวกโดยการใช้
โปรแกรม tennisearth โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาจะทําหน้าที่ตรวจสอบแต่ละ
บท หากมีข้อมูลซ้ําระบบจะขึ้นฟ้อง
ว่ามีข้อมูลซ้ํากับมหาวิทยาลัยใด
ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ลงนาม
นักศึกษาก็จะไม่ได้สอบ

ระเบียบวาระที่ 3.2

ที่
1
2
3

มติที่ประชุม

เรื่อง

ผลการปฏิบัติตามมติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําลังดําเนินการ

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
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ที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(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 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)

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

สภา
วิชาการ
(เห็นชอบ)

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

3 ก.พ.
2559
3 ก.พ.
2559

17 ก.พ. 2559

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

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

สกอ.
(รับทราบ)

17 ก.พ. 2559

27 ก.ค.59

16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59
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
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ที่

สาขาวิชา

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

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

สภา
วิชาการ
(เห็นชอบ)

15 พ.ย. 2559

7 เม.ย.
2559
7 ธ.ค.
2559

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59
18 ม.ค. 2560

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559

ระเบียบวาระที่ 3.3

ข้อมูลการปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจําหลักสูตร/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

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
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สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ครั้งที่
วัน
เดือนปี

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

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

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
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

6

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

2/2559 3 ก.พ.
2559

2/2559

17
ก.พ.
2559

17
มี.ค.
2559

14 ธ.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

12 ต.ค.
2559

8

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

6/2559 7 ก.ค.
2559

6/2559

27 26 ส.ค. 27 ม.ค.
ก.ค. 2559 2560
2559

9

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

6/2559 7 ก.ค.
2559

6/2559

27 26 ส.ค. 29 ธ.ค.
ก.ค. 2559 2559
2559

ศธ
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
ศธ
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
ศธ
0506(1)/3504
วันที่ 28 ต.ค.
2559
ศธ
0506(1)/264
วันที่ 9 ก.พ.
2560
ศธ
0506(1)/43
วันที่ 10 ธ.ค.
2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
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สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ครั้งที่ วันเดือน
ปี

สภามหาวิทยาลัย วันที่ส่ง วันที่ สกอ.
เห็นชอบ
เอกสารให้ รับทราบ
สกอ.
ครั้งที่
วัน
เดือนปี

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

6/255
9

7 ก.ค.
2559

6/2559

6/255
9

7 ก.ค.
2559

6/2559

12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

6/255
9

7 ก.ค.
2559

13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2557)

7/255
9

14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

เลขที่
หนังสือที่
สกอ.
เห็นชอบ

27
ก.ค.
2559
27
ก.ค.
2559

26 ส.ค.
2559
26 ส.ค.
2559

14 ธ.ค.
2559

6/2559

27
ก.ค.
2559

26 ส.ค.
2559

14 ธ.ค.
2559

3 ส.ค.
2559

7/2559

24
ส.ค.
2559

20 ก.ย.
2559

14 ธ.ค.
2559

7/255
9

3 ส.ค.
2559

7/2559

24
ส.ค.
2559

20 ก.ย.
2559

23 พ.ย.
2559

15 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) เพิ่มเติม
10 วิชา

9/255
9

3 พ.ย.
2559

10/2559

16
พ.ย.
2559

16 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

9/255
9

3 พ.ย.
2559

10/2559

16
พ.ย.
2559

ไม่ต้องแจ้ง สกอ.ให้การรับทราบ
การเปลี่ยนแปลงตามหนังสือ สกอ.
ที่ ศธ 0506(2)/ว 172 ลว. 10 ก.พ.
2559
30 พ.ย. 27 ม.ค.
ศธ
2559
2560
0506(1)/3
02
10 ก.พ.
2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

ศธ
0506(1)/4
2
วันที่ 10
ธ.ค. 2560
ศธ
0506(1)/4
2
วันที่ 10
ธ.ค. 2560
ศธ
0506(1)/4
2
วันที่ 10
ธ.ค. 2560
ศธ
0506(1)/38
02
30 พ.ย.
2559
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ครั้งที่ วันเดือน
ปี

สภามหาวิทยาลัย วันที่ส่ง วันที่ สกอ.
เห็นชอบ
เอกสารให้ รับทราบ
สกอ.
ครั้งที่
วัน
เดือนปี

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

9/255
9

3 พ.ย.
2559

10/2559

16
พ.ย.
2559

30 พ.ย.
2559

27 ม.ค.
2560

18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

9/255
9

3 พ.ย.
2559

10/2559

16
พ.ย.
2559

30 พ.ย.
2559

27 ม.ค.
2560

เลขที่
หนังสือที่
สกอ.
เห็นชอบ
ศธ
0506(1)/3
02
10 ก.พ.
2560
ศธ
0506(1)/3
02
10 ก.พ.
2560

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
10/25 10 ธ.ค. 11/2560 21
23 ม.ค.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
59
2559
ธ.ค.
2560
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
2559
20 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
10/25 10 ธ.ค. 11/2560 21
23 ม.ค. 16 มี.ค.
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
59
2559
ธ.ค.
2560
2560
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
2559
21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
10/25 10 ธ.ค. 11/2560 18
18 ก.พ.
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
59
2559
ม.ค.
2560
การสอนภาษาไทย
2560
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
22 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
10/25 10 ธ.ค. 11/2560 18
18 ก.พ. 16 มี.ค.
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
59
2559
ม.ค.
2560
2560
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

วารสารทางวิชาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 ฉบับ

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้นําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ เรื่องการพิจารณาขอ
ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จํานวน 29 ราย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ซึ่งสภาวิชาการได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอสําเร็จการศึกษาได้
แสดงเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภา
วิ ช าการ จึ งได้ ทํา หนั งสื อถึ งคณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ คณบดี คณะวิ ทยาการจั ด การ และ
ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ก องบรรณาธิ ก ารส่ งวารสารทางวิ ช าการของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดส่งวารสารเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
รับทราบ ดังนี้
1. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
2. วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2559
3. วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ 2560
4. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –สิงหาคม 2559
5. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบวารสารทางวิชาการของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 ฉบับ
มติที่ประชุม รับทราบวารสารทางวิชาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 5 ฉบับ

ระเบียบวาระที่ 4.2

การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพื่อให้สํานักงาน
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 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลั กสูต รครุ ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชาคณิต ศาสตร์ (5 ปี ) (ฉบับ ปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/308 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/105 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/691 ลงวันที่
31 มีนาคม 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ (5 ปี ) (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2558) และหลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการเป็ น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติที่ประชุม รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี
พ.ศ. 2558) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบคําอธิบายรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการเน้นจัดการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชาไปแล้ว
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ นั้น เพื่อให้มีคําอธิบายรายวิชาที่สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปนับ
รวมเป็น หน่ วยกิ ตภาษาอังกฤษของเกณฑ์การสํ าเร็ จการศึ กษาสําหรับ หลักสูตรที่กําหนดจํา นวนหน่ วยกิ ตใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา จึงขอเพิ่มเติมข้อความว่า “หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ” ในคําอธิบายรายวิชาทั้ง 10 วิชา ดังนี้
9001110
ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง
3(3-0-6)
English Through Edutainment
สาระบันเทิง เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและวัฒนธรรม ผ่านข่าว สารคดี
เกม การ์ตูน และแอนนิเมชั่น ภาพยนตร์ เพลง วีดิทัศน์ประกอบเพลง คลิปวีดิทัศน์ และละคร
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9001111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Tests
ลั ก ษณะข้ อ สอบวั ด มาตรฐานภาษาอั งกฤษ โครงสร้ า งข้ อ สอบและเทคนิ คการทํ า
ข้อสอบ ไวยากรณ์ และคํ า ศัพท์ บทอ่ าน การสนทนา บทสนทนา และสํา นวนที่ มักจะปรากฏในข้ อสอบวั ด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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9001207

ศิลปะในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Art of Living
ความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตและเรียนรู้ทักษะการดํารงชีวิตอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ
มนุษยสัมพันธ์ สัมพันธภาพภายในครอบครัว มารยาททางสังคมในแต่ละวัฒนธรรม การค้นหาตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดี และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9001208
ชีวิตและความตาย
3(3-0-6)
Life and Death
ความหมายและกํ า เนิ ด ของชี วิ ต ชี วิ ต ที่ ดี ใ นทั ศ นะของจริ ย ศาสตร์ จุ ด มุ่ ง หมายของชี วิ ต
ความหมายและธรรมชาติของความตาย ภาวะใกล้ตาย การรับมือกับความตาย และชีวิตหลังความตาย
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9001209
สมาธิในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Meditation in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญและระดับของสมาธิ วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น อุปสรรคของสมาธิ สมาธิใน
การเรียน หลักสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อานิสงส์ของการฝึกสมาธิ
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9001210
เสน่ห์และลีลาในงานบริการ
3(3-0-6)
The charm and style in service
ความรู้เบื้ องต้ น องค์ประกอบสํา คัญและลักษณะในงานบริการ แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การบริหารเสน่ห์จากบุคลิกภาพภายในและภายนอก ศิลปะในการเจรจาและการต้อนรับ
การโน้มน้าวใจและการสร้างความประทับใจ การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในงาน
บริการ คุณธรรมและจริยธรรมของงานบริการ
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9001313
เงิน เงิน เงิน
3(3-0-6)
Money Money Money
การตรวจสุขภาพการเงิน วางแผนการเงิน การสร้างฝันเป็นจริงด้วยแผนการเงิน ฉลาดหา
ฉลาดใช้ บนความจําเป็นและความต้องการจดบันทึกเพื่อควบคุมและความมั่งคั่ง การสะสมสร้างสุข เงินทํางาน
แทนคุณ ชีวิตอบอุ่นบั้นปลาย
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9001314
เศรษฐกิจสีเขียว
3(3-0-6)
Green Economy
เศรษฐกิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความเท่ า เที ย มของสั ง คม การลดผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อม การดู แลสิ่งแวดล้ อม การลดการใช้ทรัพยากรแทนการแสวงหากํ าไร การพั ฒนาอย่า งยั่ งยื น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ต้นทุนทางปัญญา ทักษะการสร้างสรรค์ และผลงานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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9001315

ความเป็นเจ้าบ้าน
3(3-0-6)
Thai ’s Host
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม่ ความคิดในการเข้าใจ
ปฏิ สัมพัน ธ์ร ะหว่ างหรื อข้ า มวั ฒนธรรม วัฒ นธรรมในยุคโลกาภิวั ต น์ วัฒ นธรรมไทย อิทธิพลของวั ฒนธรรม
ทัศนคติ พฤติกรรมชาวต่างชาติต่อวิถีของเจ้าบ้าน ขนบธรรมเนียมและกฎ ระเบียบที่ควรปฏิบัติในฐานะเจ้าบ้าน
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
9001414
วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่
3(3-0-6)
Science and Modern Life
จุดกําเนิดวิทยาศาสตร์ จินตนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตในโลกสมัยใหม่ ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดี การบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร อาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม และวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา
มติที่ประชุม เห็นชอบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้นําวาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ นําเสนอเป็นวาระเรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
2. มอบหมายให้ ก องบริ ก ารการศึ ก ษาจั ด ทํ า ข้ อมู ล เรื่ อ งรายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ จั ด
การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั งกฤษ จํ า นวน 10 วิ ช า ให้ กับ อาจารย์ ที่ป รึ กษาได้ รั บ ทราบในวั น พบอาจารย์
ที่ปรึกษาด้วย ทั้งนี้เพื่ออาจารย์ปรึกษาจะได้ชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบต่อไป
3. คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน
10 วิ ช า ต้ องมี คํา อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ มหาวิ ทยาลั ย ต้ องทํ า เป็ น (สมอ.08) โดยให้
นักศึกษาปีการศึกษา 2559 เลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป และสําหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ให้
เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
4. มอบหมายให้กองบริการการศึกษาทําเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา (สมอ.08) เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยให้นําเสนอเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2560
5. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
6. การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร หาก
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอย่างไร ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
7. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา
ควรมี (ENG) ในใบรายงานผลการศึกษา และเปลี่ยนรหัสวิชา
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ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ประเภทผลงาน
ทางศิลปะ

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอเรื่ อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ประชุมได้มี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองาน
สร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ และได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทํา (ร่าง) คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ โดยให้ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้ งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 มี นาคม 2560
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ นํ า ข้ อ เสนอแนะ/คํ า ถามจากที่ ป ระชุ ม กลั บ ไปพิ จ ารณา ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย มีข้อสังเกตว่า ผู้ ทรงคุ ณวุฒิควรจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ “สิ่งประดิษฐ์” หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยหรือไม่ โดยให้นํา
เรื่ อ งนี้ เ ข้ า ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบและให้ ข้ อ เสนอแนะ และนํ า เรื่ อ งนี้ เ ข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่ า ง) คํ า สั่ งมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธ ยาเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ ยวชาญเพื่ อพิจารณาผลงานทางวิช าการ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่ า ง) คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์
ประเภทผลงานทางศิลปะ โดยคณะกรรมการในคําสั่งทั้ง 8 ท่าน สามารถทําหน้าที่สรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณาผลงานวิชาการได้ทุกประเภท

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
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
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. ....
มติ ที่ประชุ ม ให้ นํา (ร่า ง) ข้ อบังคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยา ว่ า ด้ วย คุ ณสมบั ติ
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การแต่ งตั้ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิเ ศษ รองศาสตราจารย์ พิเ ศษ ศาสตราจารย์ พิเ ศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. .... กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นําเสนอสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุม ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. มอบหมายให้ งานนิ ติ การยกร่ า งข้ อ บั ง คั บ ใหม่ โดยให้ เ ขี ย นกระบวนและขั้ น ตอนการจั ด ทํ า
ข้อบังคับให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2. ใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 3 ให้เพิ่มนิยาม “อาจารย์พิเศษ” ด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
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3. ข้อ 9 การดําเนินการแต่งตั้งผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ฯ ไม่ได้ให้อํานาจ
การเสนอชื่อแก่คณบดี ซึ่งการทํางานลักษณะนี้ผิดหลักการ เพราะคณบดี หรือหัวหน้าภาควิชามีส่วนช่วยในการ
พิจารณากลั่นกรอง
4. ข้ อ 11 ในกรณี ที่มีเ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย อธิ การบดี
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก และหัวหน้าหน่วยงาน อาจดําเนินการเสนอขอ
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขอให้ระบุเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง และตัดหัวหน้าหน่วยงาน ออก เพราะเป็น
บุคลากรสายสนับสนุน ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
5. ฝ่ายนิติการได้ศึกษาข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไม่ เพราะใน
ข้อบังคับฉบับนี้ได้นําประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มาใช้อ้างอิง ซึ่งเกณฑ์คุณสมบัติบางอย่างไม่ต้องอิงเกณฑ์
ก.พ.อ.
6. ระยะเวลาเป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ มาก การจะเสนอผลงานให้ นั้ น ระยะเวลาต้ อ งเหมาะสม โดย
มหาวิทยาลัยมีความซาบซึ้งและมองเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนนั้นมาสอนด้วยความเต็มใจ
7. งานนิติการควรหาข้อมูลเกี่ยวกับบังคับจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาเทียบเคียง/เปรียบเทียบ และ
ตรวจสอบเรื่องอาจารย์พิเศษสอน ร้อยละ 50 ด้วย
8. ควรมีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาใด ซึ่งสาขาวิชาควรเป็นผู้กําหนด
และต้องมีเนื้อหาวิชาที่สอนในหลักสูตรนั้น ๆ ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ในการกําหนดก็จะไม่สามารถทําได้
9. ตรวจสอบการพิมพ์และการเรียงลําดับตัวเลข อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5.4

การพิจารณาเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560
จํานวน 3 ราย (วาระลับ)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอเรื่ อง การพิ จ ารณาเสนอให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรร
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 นั้น คณะกรรมการ
การเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 8 มี น าคม 2560 ที่ ป ระชุ มมีมติ ให้ดํ า เนิน การเลื อกสรรผู้ส มควรได้รั บ ปริญ ญากิต ติ มศักดิ์ ป ระจํ า ปี
พ.ศ. 2560 ตามปฏิทินและขั้นตอนการดําเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ประจําปี พ.ศ. 2560 ปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจําปี พ.ศ. 2560
จํานวน 6 ราย ได้แก่
1. พระเทพบัณฑิตฉายา ชาคโร เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เสนอโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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2. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เสนอโดย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี
3. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เสนอโดย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี
4. นายพิทยา เทียมเศวต
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
เสนอโดย ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5. นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
เสนอโดย ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย
6. นายสวัสดิ์ เลิศเจริญศิลป์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เสนอโดย นายประพันธ์ แสงทองดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการ
ประจํา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 มีน าคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่า น
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ
และจากการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560
ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2
คณะกรรมการเลือกสรรฯ จํานวน 17 คน ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559 โดยหย่อนบัตรลงคะแนนเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้คะแนนเสียง 12 คะแนน ขึ้นไป ผลคะแนนมีดังนี้
1. พระเทพบัณฑิตฉายา ชาคโร เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ได้คะแนน 10 คะแนน
2. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ได้คะแนน 12 คะแนน
3. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ได้คะแนน 15 คะแนน
4. นายพิทยา เทียมเศวต
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ได้คะแนน 15 คะแนน
5. นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ได้คะแนน 9 คะแนน
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6. นายสวัสดิ์ เลิศเจริญศิลป์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ได้คะแนน 3 คะแนน
ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรฯจึงมีมติเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปี
พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย ดังมีรายชื่อ ระดับชั้นปริญญา และสาขาวิชา ดังนี้
1. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
3. นายพิทยา เทียมเศวต ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย
ดังชื่อ ปริญญา และสาขาวิชา ดังนี้
1. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. นายพิทยา เทียมเศวต ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ทั้งนี้ขอให้กองบริการการศึกษาประสานงานหน่วยงานผู้เสนอชื่อร่วมกันจัดทําจัดทําคํายกย่องสดุดี
ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ขอความเห็ นชอบหลั กสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร และเป็นไปตามที่ มคอ.1
กําหนด คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจํ า คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และให้ นํ า เรื่ อ งนี้ เ สนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม เห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การ
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยขอให้กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และนําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามที่กําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการสภา
วิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น
2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง แต่ไม่มีวิชาใหม่ในหลักสูตรเลย สาขาวิชาได้นําผลการประเมิน
หลักสูตร 3 ปีย้อนหลัง และผลการทวนสอบรายวิชามาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือไม่ หากมีขอให้
แนบเอกสารการประเมินมาในเล่มหลักสูตรด้วย
3. หน้า 2 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาในข้อ 8.1,8.2 และ 8.6 เพราะ
เป็นอาชีพที่ไม่เจาะจง และอาชีพในอนาคตต้องผนวกกับคําว่า อาหารเข้าไปด้วย
4. หน้า 3 แก้ไขคําว่าโลกาภิวัตน์ ให้ถูกต้อง และทบทวนการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม และข้อ 11.3 ผลการศึกษาได้สอบถามนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีนักเรียนที่สนใจศึกษาร้อยละ
41.2 แต่ขณะนี้ มีผู้สมัครเรียน 4 คน มีนักศึกษาทุกชั้นปี จํานวน 18 คน ซึ่ งในการนําเสนอหลักสูตรไม่ มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การเก็บข้อมูลจากผลการศึกษายังไม่รอบด้าน
5. หน้า 4 ทบทวนการเขียน ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ข้อ 12.1.1-12.1.4 อีกครั้ง
6. หน้า 6 ทบทวนการเขียนปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อีกครั้ง ควรเพิ่มเติม
เรื่องท้องถิ่นเข้าไปในหลักสูตร และจุดประสงค์ของหลักสูตร เน้นการคิดค่อนข้างมาก
7. หน้ า 8 คุ ณสมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึกษา ข้ อ 2.2.1 กํ า หนดไว้ ว่ า ต้ องเป็ น ผู้ สํ าเร็ จ การศึกษาชั้ น มัธ ยมศึ กษา
ตอนปลาย/เทียบเท่า แต่เนื้อหาในหลักสูตรนี้เน้นวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารับนักศึกษาที่ไม่ได้
สําเร็จการศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) โดยตรง เกรงว่านักศึกษาจะเรียนในสาขานี้ไม่ไหว
8. หน้า 9 ข้อ 2.6.2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 51,794.01 บาท/คน/ปี เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากควร
ทบทวนอีกครั้ง
9. หน้า 16 ชื่อวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เปลี่ยนเป็น วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และตรวจสอบ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ มีวิชาใดบ้างที่ยึดโยงกับพื้นที่
สาขาวิชาจะทําอย่างไรให้นักศึกษาลงไปสู่พื้นที่ได้
10. หน้า 17 ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาเทคโนโลยีน้ํามันและไขมัน
11. หน้า 21 วิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ควรเป็นวิชาบรรยาย ควรเป็นวิชา
ปฏิบัติให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
12. หน้า 22 วิชามาตรฐานและการประกันคุณภาพ ควรจัดอยู่ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
และควรนําวิชาเลือกทั่วไป มาไว้ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
13. ผู้เสนอหลักสูตรนําเสนอหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่ชื่อวิชา เนื้อหา และ
คําอธิบายรายวิชาไม่ปรากฏคําว่า ท้องถิ่น ในหลักสูตร
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14. หน้า 27 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ระบุมา 5 ข้อ ไม่ใช่คุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษา สาขาวิชาต้องการให้นักศึกษาเป็นอย่างไร และมีอัตลักษณ์เฉพาะอย่างไร ควรกําหนดอัตลักษณ์
เฉพาะของสาขาให้ชัดเจน
15. ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ การเขียนคําอธิบายรายวิชา ทั้งเล่มหลักสูตร มีการใช้คําไม่
คงเส้นคงวา และไม่ตรงกันทั้งหลักสูตร และในการพิมพ์ภาษาอังกฤษ นั้น ควรเคาะระหว่าง word ให้เคาะ 1 ที
ถ้าหลัง (.) ให้เคาะ 2 ที
16. ในหลักสูตรต้องลําดับวิชาให้ถูกต้อง วิชาใดเรียนก่อน-หลัง และถ้ามีการปรับเปลี่ยนควรมีเหตุผลว่า
ปรับเปลี่ยนเพราะอะไร ข้อเสนอแนะรายวิชาบางรายวิชา ต้องเน้นคุณภาพ
17. หน้า 35 ข้อ 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ควรประเมินผลการ
ทดสอบด้านการคิด
18. หน้า 37-41 ทบทวนการฝนทึบ ฝนโปร่ง ใน Curriculum Mapping อีกครั้ง
19. หน้า 65 คําอธิบายรายวิชาการวางแผนการทดลองสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่มีการบูรณาการเรื่องสถิติเพื่อการทดลอง
20. หน้า 67 วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เติมคําว่า วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาการจัดการ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ควรแก้เป็นการ
เพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลกําไร การวางแผนและควบคุมการผลิต และเพิ่มเติมเรื่องซัพพลายเชน (Supply Chain)
ในคําอธิบายรายวิชา
21. หน้า 69 ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร อีกครั้ง เพราะใน
คําอธิบายรายวิชามีคําว่าธุรกิจอาหาร ซึ่งควรเน้นเรื่อง นวัตกรรม แนวคิดใหม่ๆ ในการแปรรูปสินค้าไทย สินค้า
ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น
22. หน้า 69-70 ทบทวนการเขียนชื่อภาษาอังกฤษวิชาการจัดการโรงงานอุตสาหกรรรม และวิชา
เทคโนโลยีขนมอบ วิชาเตรียมสหกิจศึกษา และวิชาสหกิจศึกษา อีกครั้ง
23. หน้า 77-78 วิชาอาหารและโภชนาการ และวิชาสุขาภิบาลโรงงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีการปรับ
รหัสวิชาและหน่วยกิตจาก 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต มีเหตุผลในการปรับรหัสและเพิ่มหน่วยกิตหรือไม่ และ
หากเพิ่มคําอธิบายรายวิชาก็ต้องเพิ่มด้วย
24. หน้า 83-89 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ปิยธิดา สุดเสนาะ และ นายพิทยา ใจคํา ให้เขียน 5 ปี
ย้อนหลังเท่านั้น และผลงานของนักศึกษาควรเป็นผลงานเดี่ยว เพื่อจะได้จะดูเข้มแข็งยิ่งขึ้น
25. หน้า 85 ผลงานทางวิชาการของ นายพิทยา ใจคํา มีผลงานทางวิชาการจํานวนมากทําให้หลักสูตร
เข้มแข็ง และสามารถขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ได้
26. วิชาเทคโนโลยีการอาหารคําอธิบายรายวิชามีจํานวนมาก เหตุใดจึงจึงไม่ตัดหน่วยกิตออก เหตุใดจึง
เพิ่มจํานวนหน่วยกิต
27. หลักสูตรนี้มีหน่วยกิต 139 หน่วยกิต ซึ่งมากเกินไป สาขาวิชาควรมีการปรับลดวิชาให้น้อยลง และ
ควรมี การบู รณาการกลุ่ มที่เ ป็ น วิ ชาเลื อก เช่ น วิ ช าเทคโนโลยี เนื้ อ เทคโนโลยี ผั กและผลไม้ ให้เ หลื อจํ า นวน
136 หน่วยกิต และตัดวิชาการวางแผนทดลอง โดยการนําคําอธิบายรายวิชาไปไว้ที่วิชาเทคโนโลยีธัญชาติ และ
เติมคําว่า ท้องถิ่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ใส่เข้าไปในชื่อวิชา ในวิชาเลือก หลักสูตรจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
28. ใน มคอ.1 ของหลักสูตร กําหนดวิชาพื้นฐานต้องไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
29. การเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต วิธีการนําเสนอทั้ง 2 หลักสูตร มีวิธีการเขียนไม่เหมือนกัน
แผนการเรียนที่บรรจุให้นักศึกษาเรียน ในหมวดวิชาเลือก ไม่ได้ระบุให้นักศึกษาเรียน
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30. ในหลักสูตรมีวิชาภาษาอังกฤษไม่ครบ 12 หน่วยกิต ควรปรับลดวิชา และเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเข้า
ไปในหลักสูตร เพิ่มเติมวิชาเรื่องนวัตกรรม ไทยแลนด์ 4.0 วัฒนธรรมท้องถิ่น มาตรฐานของอาหาร เข้าไปใน
หลักสูตร
31. การปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละคณะมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําผลการประเมิน
ระดับหลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร เช่น การประเมินวิเคราะห์สําหรับผู้บริหาร เนื้อหารายวิชาควร
ปรับปรุง แต่ไม่ได้ปรับปรุง ปรับแก้เฉพาะรหัสวิชาซึ่งไม่สําคัญ ควรเพิ่มจุดเด่นของหลักสูตร
32. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนทั้งหมดตลอดเล่มหลักสูตร และจัดทําตาราง
เปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยใช้ PowerPoint นําเสนอหลักสูตรละไม่เกิน 5 นาที

ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
เนื่องจาก นายพิเนต ตันศิริ ได้ย้ายไปประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิ น
การธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงให้
นายประพั นธ์ แสงทองดี ซึ่งเป็นประจํ าหลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ธุรกิ จ มาเป็ น
อาจารย์ประจําหลักสูตรแทน โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะคณะวิทยาการจัดการ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติ ที่ประชุ ม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจําหลั กสูตรบริ ห ารธุ ร กิ จบั ณฑิ ต สาขาวิช าธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
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ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคารและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิ ชาการ ขออนุ ญาตที่ป ระชุมให้ นายมรุต กลัดเจริ ญ
อาจารย์ คณะวิ ทยาการจั ด การ นํ าเสนอ เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ต รเศรษฐศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและ
การลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยขอให้กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และนําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามที่กําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็ นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลั กสู ตรไม่ ผ่ าน คณบดี และสาขาวิ ชาต้ องรั บผิ ดชอบเรื่ องนี้ ส่ วนคณะกรรมการ
สภาวิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น
2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง แต่ไม่มีจุดเด่นของหลักสูตร สาขาวิชาได้นําผลการประเมินหลักสูตร
3 ปี ย้อนหลั ง และผลการทวนสอบรายวิช ามาใช้ เพื่อปรับ ปรุ งและพั ฒนาหลักสูต รหรื อไม่ หากมีขอให้ แนบ
เอกสารการประเมินมาในเล่มหลักสูตรด้วย
3. การปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละคณะมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําผลการประเมินระดับ
หลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 3 ปีย้อนหลัง
4. ในหลักสูตรยังไม่มีวิชาทักษะทางวิชาชีพ ทําให้ไม่เห็นจุดเด่น/อัตลักษณ์ของหลักสูตร
5. หน้า 1 ชื่อสาขาวิชามีความยากมาก ควรทบทวนชื่อสาขาวิชาอีกครั้ง และข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ ให้ตัด
คําว่า หรือภาษาอังกฤษ ออก
6. หน้า 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ให้ตัดข้อ 8.9 ออก และให้เพิ่มอาชีพ การเป็น
ผู้ประกอบการ และนักการธนาคาร
7. หน้า 4 ข้ อ 11.2 ทบทวนการเขี ย นสถานการณ์ หรื อการพั ฒ นาทางสั งคม อี กครั้ ง และข้ อ 11.3
ผลการศึกษา ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลว่าสํารวจจากใคร เมื่อใด
8. หน้า 5 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร บรรทัดที่ 6 วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ แก้ไขเป็น พัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจ และตัดข้อ 12.2.5 ออก
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9. หน้า 6 ข้อ 13.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน ไม่ใช่วิชาในหลักสูตรนี้เป็น
หลักสูตรศึกษาทั่วไป
10. หน้า 7 ทบทวนการเขียนปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพราะยังขาดเรื่อง
การประยุกต์ใช้ คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ควรเขียนให้เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
11. หน้า 11 ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรอีกครั้ง มีหน่วยกิตมากเกินไปถึง 139 หน่วยกิต ควรลด
หน่วยกิตให้เหลือ 132 หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาทฤษฎีเกือบทั้งหมด ขอให้เน้นวิชาปฏิบัติ
12. หน้า 12 การกําหนดระบบรหัสวิชาไม่ตรงกับชื่อหลักสูตรเชิงประยุกต์ ตัวเลขหลักที่ 4 หมายถึง
เศรษฐกิจไทย หรือเศรษฐกิจโลก
13. หน้า 16-17 ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ เพราะบวกเลขผิด และชื่อวิชา
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ ควรเปลี่ยนเป็น ประวัติแนวคิดเศรษฐกิจ
14. หน้า 18 ตรวจสอบรหัสวิชาหลักการลงทุน การธนาคารพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐกิจ
การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตรวจสอบจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต เพราะเป็ น ทฤษฎี ทั้ ง หมด และตรวจสอบชื่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษวิชาการประกันวินาศภัย
15. หน้า 26 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ทั้ง 5 ข้อ ไม่มีข้อใดที่บอกว่านักศึกษาที่เรียน
สาขาวิ ช านี้ มี คุณลั กษณะพิ เ ศษอย่ า งไร ถ้ า จะระบุ ว่ า นั กศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย จะเป็ น เศรษฐศาสตร์ ในยุ ค
ออนไลน์ ต้องระบุว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์
16. หน้า 33 ข้อ 3.1.2 กลยุทธ์การสอน ควรเขียนเป็นข้อ ๆ
17. หน้า 37-41 ทบทวนการฝนทึบ ฝนโปร่ง ใน Curriculum Mapping อีกครั้ง บางวิชาฝนไม่ครบ
และมีความซ้ําซ้อนกัน
18. หน้ า 46 ทบทวนกลุ่ ม วิ ช าแกนที่ ใ ห้ เ รี ย น 45 หน่ ว ยกิ ต ซึ่ ง มากเกิ น ไป สามารถรวมรายวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ วิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน
และสัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน ให้เหลือ 2 วิชา ได้หรือไม่
19. หน้า 72 วิชาบังคับเลือก ผิด วิชาแกนคณะเป็นผู้กําหนด สาขาวิชาไม่ควรกําหนดเอง
20. หน้า 89 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์ ขอให้นําเอกสารการสอนมาใส่ด้วย เพื่อเป็น
การเพิ่มศักยภาพให้หลักสูตร
21. หน้า 90 แก้ไขภาระงานสอน ของ นายมรุต กลัดเจริญ ข้อ 5.6 ให้ถูกต้องด้วย
22. หน้า 91 ผลงานทางวิชาการของ นางสาวภัทราพร จันตะนี เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรอยุธยา เป็น ชุดเอกสารที่ตีพิมพ์ที่ใช้ประกอบ
ในการประชุมหรือการสัมมนา (proceedings) /บทความ ประเภทใด เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อย่างไร
23. หน้า 89-92 ผลงานทางวิชาการ และตําราของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ชื่อ
นักวิจัยพ่วงกันหลายคน ขอให้อาจารย์ผู้สอนนําความรู้ที่มีมาสอนนักศึกษาบนข้อมูลสด อาจารย์ผู้สอนตรงมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพสอนนักศึกษาแบบตรงไปตรงมา ถ้าหากไม่ได้ร่วมวิจัยก็ไม่ควรนําชื่อตนเองมาใส่ในการวิจัย
24. หน้า 96 รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมเวลา 09.00-14.00 น.
มีรายงานการประชุมเพียง 3 หน้ากระดาษเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดน้อยเกินไป
25. ควรเพิ่มวิชาภาษีอากรในหลักสูตร ไม่ควรตัดวิชานี้ออก และมีวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การ
ธนาคาร การลงทุน เฉลี่ยในหลักสูตรหรือไม่ มีวิชาที่สําคัญและเป็นจุดเด่นของหลักสูตรมาเป็นวิชาบังคับหรือไม่
สาขาวิชา ไม่ควรยึดอาจารย์มาเป็นตัวตั้ง ต้องยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสําคัญ ควรมีวิชาเสริมให้นักศึกษา
ในเรื่องใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
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26. สาขาวิชาควรศึกษา มคอ.1 ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
27. รูปแบบการเรียนสมัยใหม่ สําเร็จการศึกษาแล้วได้ใบปริญญาบัตร ซึ่งไม่ใช่เรื่องสําคัญ ในหลักสูตร
กํา หนดว่ า นั กศึ กษาสํ า เร็ จ การศึ กษาแล้ ว ได้ ใบประกอบวิ ช าชี พ สาขาต้ องต้ องระบุ เ งื่ อนไขในการได้ รั บใบ
ประกอบวิชาชีพ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาได้รับใบปริญญาบัตรแต่ถ้านักศึกษาต้องการใบรับรอง
อื่น ๆ นักศึกษาต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม ปัจจุบันการสอนแบบออนไลน์เป็นเรื่องสําคัญ หากหลักสูตรนี้สามารถ
ดําเนินการได้จะทําให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
28. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษทั้งเล่มหลักสูตร มีการใช้คําไม่คงที่ ชื่อวิชาผิด เช่น วิชาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย วิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน วิชาหลักการบัญชี วิชาเศรษฐกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิช า
เศรษฐกิจอาเซียน และตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การเรียงลําดับตัวเลขในหน้า 10-11
29. ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาทั้งเล่มหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาต้องขึ้นต้นด้วยนามวลี เช่น
วิชาการเงินธุรกิจ คําอธิบายรายวิชาต้องเหมือนของสาขาวิชา
30. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนทั้งหมดตลอดเล่มหลักสูตร และจัดทําตาราง
เปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยใช้ PowerPoint นําเสนอหลักสูตรละไม่เกิน 5 นาที

ระเบียบวาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่ อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงเห็นสมควรกําหนดปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา รวมทั้งสีประจําสาขาวิชาสําหรับสาขาวิชาดังกล่าว และโดยที่มาตรา 56
วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า การกําหนดให้
สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท
และส่ วนประกอบของครุ ยวิ ทยฐานะ เข็ มวิ ทยฐานะ และครุ ยประจํ าตํ าแหน่ ง ให้ ตราเป็ นพระราชกฤษฎี กา
จึ งจํ าเป็ นต้ องตราพระราชกฤษฎี กานี้ ในการนี้ กองบริ การการศึ กษาได้ ตรวจสอบและจั ด ทํ า (ร่ า ง) พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจํา
ตํ า แหน่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. .... โดยเรื่ อ งนี้ ไ ด้ ผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
โดยให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจํ า คณะวิ ท ยาการจั ด การ และให้ นํ า เรื่ อ งนี้ เ สนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
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[2-28]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
มติ ที่ประชุ ม เห็นชอบ (ร่ า ง) พระราชกฤษฎี กา ว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั กษรย่ อสํ า หรั บ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... โดยให้นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 7
มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็ นชอบกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 5/2560 ในวั นพุธ ที่ 7
มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 17.10 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน
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