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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 7 มิถุนายน 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. 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 (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร

ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นริสานันท์
2. นายมรุต
3. นางสาวสุภาวิณี

เดชสุระ
กลัดเจริญ
แสนทวีสุข

4. นางสาวนฤมล

ตันติชาติ

ติดภารกิจ

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ประจํา คณะครุศาสตร์

เปิดประชุมเวลา 08.58 น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบดังนี้
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ทราบดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบอํานาจให้สภาวิชาการดําเนินการให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ย นแปลงอาจารย์ ประจํา หลั กสู ตร (สมอ.08) โดยไม่ต้ องนําระเบีย บวาระบรรจุ ให้ สภามหาวิ ทยาลั ย
พิจารณาอนุมัติ ให้นํามติสภาวิชาการแจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้ว ให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการรายงานผลการรับทราบหลักสูตร (สมอ.08) ให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
2. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยกรณีพิเศษ ณ ชวาลัน
รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยมหาวิทยาลัยได้บรรจุระเบียบวาระเรื่อง ขอเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัรฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) โดยกําหนดเงื่อนไขให้มีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 11 คน และ
ในการประชุมสภาวิชาการในวันนี้ได้บรรจุระเบียบวาระนี้เป็นวาระพิจารณาที่ 5.8 จึงขออภัยคณะกรรมการ
สภาวิชาการที่ไม่ได้นําระเบียบวาระนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 ข้อสังเกตจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สาระสําคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขว่า มหาวิทยาลัยจะมีการปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข
อี ก หรื อ ไม่ ขณะนี้ อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รมี อํ า นาจเหนื อ กว่ า ฝ่ า ยบริ ห าร ทํ า ให้ ฝ่ า ยบริ ห ารไม่ ส ามารถ
ควบคุมดูแลได้ สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22
จึ ง ขอให้ ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการกํ า กั บ ดู แ ล และจั ด การให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 4/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่
18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 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 4/2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 4/2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 4/2560 โดยให้แก้ไขดังนี้
1. หน้า [2-1] ระเบียบวาระที่ 1.2. อธิการบดีแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
4/2560 ให้ แก้ ไขโดยสรุ ปใจความสํ า คั ญ ดั งนี้ ดร.เกษม บํ า รุ งเวช อธิ การบดี แจ้ งให้ ที่ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง
การเปลี่ ย นแปลงการประชุ มสภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 4/25560 จากเดิ มกํ าหนดประชุ มวั น ที่ 5 เมษายน 2560
เวลา 09.00 น. เป็นวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. เนื่องจากมหาวิทยาลัยบรรจุวาระเรื่องการเสนอให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ไม่ทันตามกําหนด เพราะคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ได้ครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง จึงทําให้ไม่สามารถประชุมสภาวิชาการได้ จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปเพื่อให้สามารถ
บรรจุวาระได้ทันตามกําหนด
2. หน้า [2-14, 2-15] แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง วิชาศิลปะในการดํารงชีวิต วิชาเสน่ห์
ลีลาในงานบริการ ให้ถูกต้อง
3. หน้า [2-16] ข้อ 3 ให้เพิ่มเติม คําว่า ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และแก้ไข ปีการศึกษา 2556 เป็น
ปีการศึกษา 2558 ขึ้นไป
4. [2-19] ข้อ 7 งานนิติการควรหาข้อมูลเกี่ยวกับบังคับจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แก้ไขเป็น งานนิติการ
ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
5. [2-19] ระเบียบวาระการประชุมที่ 5.4 เรื่อง การพิจารณาเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย (วาระลับ) ไม่ต้องบันทึกในรายงานการประชุมเพราะเป็นวาระ “ลับ”
6. [2-25] ข้อ 5 แก้ไขคําว่า ความยากมาก เป็น ความยาวมาก
7. [2-25] ข้อ 23 แก้ไขคําว่า ผู้สอนตรงมี เป็น ผู้สอนต้องมี

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

[2-5]

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2560
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 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. คณะกรรมการสภาวิ ชาการ มี การประชุ มครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวั นอั งคารที่ 18 เมษายน 2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นั ก งานอธิ ก ารดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
5
5.1

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบคําอธิบายรายวิชาในหมวด
ขอความเห็นชอบคําอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียน
สอนเป็นภาษาอังกฤษ
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
จํานวน 10 วิชา โดยให้แก้ไขตาม
จํานวน 10 วิชา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และนําเรื่องนี้เข้า
ที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2560
โดยให้นําเสนอให้ระเบียบวาระ
สืบเนื่องจากการประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว
และได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว
โดยจะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
ในระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระ
5
5.2

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์
ประเภทผลงานทางศิลปะ

มติที่ประชุม

5.3

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พ.ศ. ....

ให้นํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
พ.ศ. .... กลับไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ

5.4

การพิจารณาเสนอให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560
จํานวน 3 ราย (วาระลับ)

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปี
พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย คือ
1. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. นายพิทยา เทียมเศวต ปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
โดยให้นําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็ น ชอบ (ร่ า ง) คํ า สั่ง มหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลงานทาง
วิช าการ ประเภทสิ่ ง ประดิษ ฐ์ หรื อ
อยู่ระหว่างดําเนินการ
งานสร้ า งสรรค์ป ระเภทผลงานทาง
ศิลปะ โดยคณะกรรมการในคําสั่งทั้ง
8 ท่ า น สามารถทํ า หน้ า ที่ ส รรหา
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ พิ จ ารณาผลงาน
วิชาการได้ทุกประเภท
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
กฎหมายและหัวหน้างานนิติการแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการยกร่าง
ข้อบังคับ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
สภามหาวิทยาลัยแล้ว สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้นาํ เรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุม
มีมติอนุมตั ิการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระ
5
5.5

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

5.6

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
(สมอ.08)

5.7

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและ
การลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

5.8

ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อัก ษรย่ อ สํ า หรั บ สาขาวิ ชา ครุ ย วิ ท ย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตํ า แหน่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารแล้ว ขณะนีส้ าขาวิชา
กําลังการดําเนินการแก้ไข และจะนําเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภาหาวิทยาลัยในวันที่ 14
มิถุนายน 2560
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) และ
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคารและการลงทุน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ต่อไป
เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
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
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (ฉบั บ ที่ 4)
พ . ศ . . . . โ ด ย ใ ห้ นํ า เ ส น อ
คณะกรรมการปรับ ปรุ งและยกร่ า ง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจแล้ว ขณะนีส้ าขาวิชา
กําลังการดําเนินการแก้ไข และจะนําเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภาหาวิทยาลัยในวันที่ 14
มิถุนายน 2560
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
งานนิติการแล้ว งานนิติการได้ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย และนําเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 14
มิถุนายน 2560

มติ ที่ประชุม รั บ ทราบข้ อมู ล การดํ า เนิ นงานและผลการดํ าเนิ น งานตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 และเลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งข้อมูลให้สภาวิชาการทราบเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
ได้พิจารณาเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 กรณีพิเศษเพิ่ม 1 ราย คือ นายนิเชต สุนทรพิทักษ์
ปริญ ญาครุศาสตรดุษฎี บัณฑิต กิตติ มศั กดิ์ สาขาวิช าการบริหารการศึกษา ซึ่งสภาวิช าการได้ตั้ งข้ อสังเกตว่ า
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยได้ทําตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ชั้น
สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559 หรือใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 ดังนั้นหากสภามหาวิทยาลัยจะใช้อํานาจอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ก็ควร
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 3.2

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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 7 เม.ย.60
(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)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
2 มี.ค.
16 ก.พ. 2559
16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 60
และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2559
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ที่

สาขาวิชา

9

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)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)
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
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

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 17 พ.ค.60
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

7 เม.ย.60

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 โดยที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทํารายงาน
สรุปข้อมูลว่ามีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2560 และตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีจํานวนกี่หลักสูตร มีหลักสูตรใดที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษายังไม่รับทราบหลักสูตร และอยู่ในกระบวนการขั้นตอนใด
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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.รับทราบ
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

5

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

2/2559 3 ก.พ.
2559

2/2559

17
ก.พ.
2559

17
มี.ค.
2559

6

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

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
สกอ.ยัง
ศธ
ไม่รับทราบ 0506(1)/9426
วันที่ 25 ส.ค.
2559
14 ธ.ค.
ศธ
2559
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
14 ธ.ค.
ศธ
2559
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.รับทราบ
เดือนปี

7

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

3/2559 2 มี.ค.
2559

3/2559

16
มี.ค.
2559

18
เม.ย.
2559

8

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

6/2559 7 ก.ค.
2559

6/2559

27 26 ส.ค.
ก.ค. 2559
2559

9

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

6/2559 7 ก.ค.
2559

6/2559

27 26 ส.ค.
ก.ค. 2559
2559

10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

6/2559 7 ก.ค.
2559

6/2559

27 26 ส.ค.
ก.ค. 2559
2559

11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

6/2559 7 ก.ค.
2559

6/2559

27 26 ส.ค.
ก.ค. 2559
2559

12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

6/2559 7 ก.ค.
2559

6/2559

27 26 ส.ค.
ก.ค. 2559
2559

13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2557)

7/2559 3 ส.ค.
2559

7/2559

24 20 ก.ย.
ส.ค. 2559
2559

12 ต.ค.
ศธ
2559 0506(1)/3504
วันที่ 28 ต.ค.
2559
27 ม.ค.
ศธ
2560
0506(1)/264
วันที่ 9 ก.พ.
2560
29 ธ.ค.
ศธ
2559
0506(1)/43
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
สกอ.
ศธ
ยังไม่
0506(1)/3340
รับทราบ วันที่ 30 มี.ค.
2560
14 ธ.ค.
ศธ
2559
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
14 ธ.ค.
ศธ
2559
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
14 ธ.ค.
ศธ
2559
0506(1)/42
วันที่ 10 ธ.ค.
2560
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วันที่ส่ง
เอกสาร
ให้สกอ.

วันที่
สกอ. เลขที่หนังสือ
รับทราบ
ที่ สกอ.
รับทราบ

24 ส.ค. 20 ก.ย.
2559
2559

ศธ
23 พ.ย.
0506(1)/3802
2559

สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ

ครั้งที่

วันเดือนปี

ครั้งที่

14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย
(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

7/2559

9/2559

3 พ.ย.
2559

10/2559

16 พ.ย.
2559

9/2559

3 พ.ย.
2559

10/2559

16 พ.ย.
2559

17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา (5ปี) (ฉบับปี พ.ศ.
2558)
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2559)
19 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
20 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี
พ.ศ. 2558)
21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

9/2559

3 พ.ย.
2559

10/2559

16 พ.ย.
2559

9/2559

3 พ.ย.
2559

10/2559

16 พ.ย.
2559

10/2559

10 ธ.ค.
2559

11/2560

21 ธ.ค.
2559

10/2559

10 ธ.ค.
2559

11/2560

21 ธ.ค.
2559

10/2559

10 ธ.ค.
2559

11/2560

18 ม.ค. 18 ก.พ.
2560
2560

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

วันเดือน
ปี

30 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)/302
10 ก.พ.
2560
30 พ.ย. 27 ม.ค.
ศธ
2559
2560 0506(1)/302
10 ก.พ.
2560
30 พ.ย. 27 ม.ค.
ศธ
2559
2560 0506(1)/302
10 ก.พ.
2560
23 ม.ค. 3 เม.ย.
ศธ
2560
60
0506(1)/744
11 เม.ย.
2560
23 ม.ค.
2560
3 เม.ย.
ศธ
60
0506(1)/744
11 เม.ย.
2560
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ

ครั้งที่

ครั้งที่

วันเดือนปี

วันเดือน
ปี

วันที่ส่ง
เอกสาร
ให้สกอ.

วันที่
สกอ. เลขที่หนังสือ
รับทราบ
ที่ สกอ.
รับทราบ

22 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 10/2559 10 ธ.ค.
11/2559 18 ม.ค. 18 ก.พ.
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2559
2560
2560
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
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 และให้ตัดคอลัมน์เลขที่หนังสือที่ สกอ.
รับทราบ ออก
ระเบียบวาระที่ 3.4

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หมวด
วิช าศึ กษาทั่ วไป (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2559) ที่ จั ด การเรีย นการสอนเป็ น ภาษาอั งกฤษ จํ า นวน 10 วิ ช า (สมอ.08)
โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิ ชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา
โดยให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิช าการ และให้ นํา เรื่ องนี้ เ สนอเป็ น วาระสื บ เนื่ องจาก
การประชุมครั้งที่ 4/2560
บัดนี้ กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อย
จึงขอนําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ที่จัด
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา (สมอ.08) เพื่อคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา (สมอ.08) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และคําอธิบายรายวิชา 10 รายวิชาให้ถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. ให้ระบุรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษลงในใบแสดงผลการศึกษา
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอนรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนด้วยภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับอาจารย์ผู้สอน
4. มหาวิทยาลั ยควรมี มาตรฐานควบคุ ม ดู แล และตรวจสอบการจัด การเรีย นการสอนของอาจารย์
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้มงวด

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

[2-14]
ระเบียบวาระที่ 3.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายมรุต กลัดเจริญ อาจารย์
ประจําคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอเรื่อง ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ก ารเงิ น และการธนาคาร (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ไ ด้ ผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ บัดนี้คณะและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้ดําเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเป็น
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2560 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบหลั กสู ต รเศรษฐศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ก ารเงิ น และ
การธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักสูตร พร้อมทั้งลงนามรับรองการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.6

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
ประธานกรรมการบริ หารหลักสูต ร สาขาวิช าวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร (หลักสูต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2560) ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ บัดนี้คณะและสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2560
ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ ง เสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักสูตร พร้อมทั้งลงนามรับรองการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (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 กสูตรครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเ ศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับ ปี
พ.ศ. 2558) (สมอ.08) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/308 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/105 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/744 ลงวันที่
11 เมษายน 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิ ชาการรั บทราบการปรับ ปรุงแก้ไขหลั กสูต รครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
มติ ที่ประชุ ม รั บทราบการปรั บ ปรุงแก้ ไขหลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ กษาพิ เ ศษและ
การสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 4.2

การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย จํานวน
2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รายละเอียด
ตามหนังสือที่ ศธ 0550/611 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)รายละเอียด
ตามหนังสือที่ ศธ 0550/307 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

[2-16]
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ พิ จ ารณารั บ ทราบการให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
ทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/877 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ่น (หลั กสู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) และหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ช า
จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 4.3

การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยา ได้ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช า
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิ จ ารณารั บ ทราบการให้ ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รของสภามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ ที่ ศธ
0550/837 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/905 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ระเบียบวาระที่ 4.4

การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ได้ เสนอหลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ บัณฑิ ต สาขาวิช า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิ จ ารณารั บ ทราบการให้ ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รของสภามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ ที่ ศธ
0550/950 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/1031 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

[2-17]
มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 8 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 8 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 2/2559
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 จํานวน 8 ราย และได้มีการตรวจสอบดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
-ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง
-ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจํานวนหน่วยกิตครบถ้วน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า
3.00 ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กําหนดไว้
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

[2-18]
 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 2/2559 จํานวน 8 ราย
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1
1
2
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2
1
3
4
3
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข
1
1
4
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
1
1
2
รวม
2
6
8
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาการเสนอให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 8 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจํ า ภาคเรี ย นที่ 2/2559 จํ า นวน 8 ราย โดยให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
ข้อเสนอแนะ มีดังนี้
1. มอบหมายให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตรวจสอบบทคั ด ย่ อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 7 ราย
2. นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์ นายณัฐพัชร์ ภูจอม นางสาวลออ จันทร์ชุม และว่าที่ร้อยตรีหญิง
ศิริลักษณ์ มีจันโท ตีพิมพ์ผลงานในวารราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์ผลงาน
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3. นั ก ศึ ก ษาทั้ ง 6 ราย ตี พิ ม พ์ ผ ลงานในวารสารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
แห่ งเดี ย ว ไม่ มีก ารตี พิมพ์ ผ ลงานในมหาวิ ทยาลั ย อื่ น เพื่ อเป็ น การแสดงศั กยภาพของนั กศึ ก ษา สํ า นั กงาน
คณะการบัณฑิตศึกษาควรส่งผลงานของนักศึกษาไปตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยอื่น
4. หน้า 4 คอลัมน์ที่ 4 ให้แก้ไขเป็น วัน เดือน ปีเกิด และเพิ่มคอลัมน์ วัน เดือน ปี (แรกเข้า) ด้วย
5. หน้า 6 รายที่ 4 ว่าที่ร้องตรีหญิงศิริลักษณ์ มีจันทโท ให้แก้ไขในคอลัมน์ที่ 6 ระบุว่า อยู่ใน
TCI ฐาน 2 แล้ว
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้มี
การบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด
คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นางสาวสิรีพัชร แสงสว่าง เป็น นายสิรภพ สินธุประเสริฐ โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน
การประชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะครุ ศาสตร์ ครั้ งที่ 2/2560 เมื่อวั นที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ ประชุ มมี มติ
เห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08)
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ยคณะครุ ศ าสตร์ มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าตปรั บปรุ งแก้ ไขรหั ส วิ ชาหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น
กลุ่มวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08) เนื่องจากพบว่ารหัสวิชาหมวดวิชา
เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูเลือก รายวิชา 1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3) ซ้ํากับ
รหั สวิ ชา 1023212 การจั ดการเรี ยนรู้ และการจั ดการชั้ นเรี ยน 3(2-2-5) ซึ่ งเป็ นรายวิ ชากลุ่ มวิ ชาชี พครู บั งคั บ
คณะครุศาสตร์จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้อง จํานวน 10 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาหมวดวิชา
เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08)
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ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบข้อตกลง (Letter of Agreement) โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกสอนระหว่าง Universities of Indonesia-Malaysia-MyanmarPhilippines-Thailand ภายใต้โครงการ “Pre-Service Student Teacher
Exchange in Southeast Asia (SEA-TEACHER PROJECT)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวนฤมล ตันติชาติ
อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบข้อตกลง (Letter of Agreement) โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระหว่ าง Universities of Indonesia-Malaysia-Myanmar-Philippines-Thailand
ภายใต้โครงการ “Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-TEACHER PROJECT)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Southeast Asian Ministers of Education
Organization (SEAMEO) และได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ
ปีการศึกษา 2559 และในปีการศึกษา 2560 ทาง Southeast Asian Ministers of Education Organization
(SEAMEO) ได้จัดทําข้อตกลง (Letter of Agreement) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระหว่าง
Universities of Indonesia-Malaysia-Myanmar-Philippines-Thailand ภายใต้โครงการ “Pre-Service
Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-TEACHER PROJECT) ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นระหว่าง
เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้มีการลงนาม
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยบางแห่งยังไม่ได้
ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธ ยา ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อวั น ที่ 28 เมษายน 2560 ที่ ป ระชุ มมี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ นํ า เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลง (Letter of Agreement)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระหว่าง Universities of Indonesia-Malaysia-Myanmar-PhilippinesThailand ภายใต้โครงการ “Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEATEACHER PROJECT)
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อตกลง (Letter of Agreement) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
ระหว่าง Universities of Indonesia-Malaysia-Myanmar-Philippines-Thailand ภายใต้โครงการ “PreService Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-TEACHER PROJECT) และให้นําเสนอ
สภามหาวิทาลัยต่อไป คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนเป็นโครงการที่ดี ควรระบุให้เป็นวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษา
2. ควรมีการวัดและประเมินผล ระบุเกรด ภาคการศึกษา ลงในใบแสดงผลการศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

[2-22]
ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
เนื่องจาก ผศ.กรองทิพย์ เนียมถนอม อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ดุษฎีบั ณฑิ ต และเพื่อให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูต รระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) และปรับตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงาน ข้อที่ 10 (จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 29 มี น าคม 2560 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ นํ า เรื่ อ งนี้ เ สนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
มติที่ประชุ ม เห็นชอบอาจารย์ประจําหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับ ปี
พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยให้เพิ่มชื่อมหาวิทยาลัยที่ ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม สําเร็จการศึกษาด้วย
ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
(สมอ.08) เนื่ อ งจาก นางศุ ภ ลั กษณ์ ศรี วิ ไ ลย อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ได้ ขออนุ ญ าตลาศึ กษาต่ อเต็ มเวลา
ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการได้บรรจุอาจารย์ใหม่ จํานวน 1 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด
คณะและสาขาวิ ช าจึ ง ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ประจํ า หลั ก สู ต ร จาก นางศุ ภ ลั ก ษณ์ ศรี วิ ไ ลย
เป็น นางสาวทรรศิกา ธานีนพวงศ์ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะวิทยาการจัดการ
ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 29 มี นาคม 2560 ที่ ประชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบ และให้ นํ า เรื่ องนี้ เ สนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

[2-23]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้
1. นางสาวทรรศิ กา ธานี น พวงศ์ ได้รั บการบรรจุแต่ งตั้ งใหม่ ซึ่งไม่ มีผลงานวิ ช าการ แต่ คณะและ
สาขาวิช ามอบหมายให้ เป็ น อาจารย์ป ระจํา หลั กสู ต ร คณะได้ มีการประเมิ น ผลงานของอาจารย์ ใหม่ห รื อไม่
อาจารย์ใหม่ มีความรู้เ รื่องบทบาทหน้า ที่ของอาจารย์ประจํ าหลักสูตร เนื้อหาและรายละเอียดของหลักสูต ร
มากน้อยเพียงใด
2. มอบรองอธิ การบดีฝ่ า ยวิ ช าการทํ า หนั งสื อแจ้ งไปยั งคณบดี คณะวิ ทยาการจั ด การเพื่ อประชุ ม
ปรึกษาหารือในเรื่องแนวทางการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย (วาระลับ)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
เลขานุการคณะกรรมการพิจ ารณาตํา แหน่ งทางวิช าการ (ก.พ.ว.) นํา เสนอเรื่องขอความเห็น ในการกํ าหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย (วาระลับ)
มติที่ประชุม (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
(สมอ.08) เนื่องจาก นายฉัตรชัย นิยะบุญ ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเต็มเวลา และนายประพันธ์ แสงทองดี
ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเป็นเอกสาร
ในการตรวจประเมิ น ประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ปี การศึกษา 2559 และเป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จาก นายฉัตรชัย นิยะบุญ เป็น นายศานติ
เล็กมณี และนายประพันธ์ แสงทองดี เป็น นายพิเนต ตันศิริ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้
เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

[2-24]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า หลั กสู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการดังนี้
1. ทบทวนปั ญ หาที่ ทํ า ให้ ค ณะเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ติ ก า
แนวทางการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรให้กับคณะได้ถือปฏิบัติ
2. ให้คณะวิทยาการจัดการจัดทํารายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร
รายงานให้สภาวิชาการรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.9

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) และสาขาวิชาศิลปกรรม
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) และสาขาวิชาศิลปกรรม
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
เนื่องจาก ดร.อาชวิน ณ นคร อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ขอลาออกจากราชการ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ยินยอม อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ คณะและสาขาวิชาจึงได้บรรจุ
แต่งตั้งอาจารย์ใหม่ จํานวน 2 ราย คือ นายรุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร และนายธนกรณ์ โพธิเวส
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
เนื่องจาก นางสาวเกตุวดี วิทยานนท์ อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้เปลี่ยนชื่อสกุล เป็น นางเกตุวดี
หิรัญพงษ์ คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเพิ่มชื่อ นายวิศิษฎ์ เพียรการค้า เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
(สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
(สมอ.08)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
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มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
ระเบียบวาระที่ 5.10

ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 สาขาวิชา (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น การจัดการ และการจัดการโลจิสติกส์)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายแผน
การรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี และสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ 4 ปี
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาต
ขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้
คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา

แผนรับ (เดิม)

แผนรับ
(ใหม่)
100 คน
100 คน
60 คน
60 คน

1. รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
50 คน
2. การปกครองท้องถิ่น 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
50 คน
3. การจัดการ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
40 คน
4. การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
30 คน
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้
คณะ
สาขาวิชา
แผนรับ (เดิม)
แผนรับ
(ใหม่)
มนุษยศาสตร์
1. รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
50 คน
100 คน
และสังคมศาสตร์ 2. การปกครองท้องถิ่น 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
50 คน
100 คน
วิทยาการจัดการ 3. การจัดการ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
40 คน
60 คน
4. การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
30 คน
60 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา
2560 จํานวน 4 สาขาวิชา โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทําตารางเปรียบเทียบในสาขาวิชา
มีอาจารย์ประจําสาขาวิชามีจํานวนเท่าใด (อาจารย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบนักศึกษา 30 คน) ซึ่งหากคณะและ
สาขาวิชาประสงค์ที่จะขยายแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด สาขาวิชาที่จะขยายแผนการรับนักศึกษามีดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
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คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา
1. รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
2. การปกครองท้องถิ่น 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
3. การจัดการ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
4. การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559)

แผนรับ (เดิม)
50 คน
50 คน
40 คน
30 คน

แผนรับ
(ใหม่)
100 คน
100 คน
60 คน
60 คน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการได้นําเสนอเรื่องจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดําเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:
ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 140 หน่วยงาน ซึ่งในการประเมินรอบนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ 59.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการทําหนังสือแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิ เ ศษและกฎหมายและผู้ ช่ ว ยอธิ การบดี ฝ่ า ยประกั น คุ ณภาพทราบ เพื่ อ ขอข้ อมู ล และเหตุ ผ ลการประเมิ น
ให้คณะกรรมการสภาวิชาการทราบในการประชุมครั้งต่อไป และให้อธิการบดีกํากับดูแลด้วย
2. การใช้อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 (2) พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558
ระดั บ หลั ก สู ต ร/ระดั บ คณะ สํ า นั ก สถาบั น /ระดั บ มหาวิ ทยาลั ย แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการสภาวิ ช าการทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดยมอบหมายให้ เ ลขานุ ก ารสภาวิ ช าการทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ และให้นําข้อมูลบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่อง
ต่อไป
3. มหาวิทยาลัยควรมีประกาศที่เป็นมาตรการใช้บังคับกับนักศึกษา เพราะปัญหาของนักศึกษาที่พบเห็น
ในห้องเรียนนักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน อยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยควรมีประกาศเพื่อเป็น
แนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนได้ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2560 และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
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4. จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ดร.เกษม
บํารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการทราบว่า สภามหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้สภาวิชาการทําหน้าที่ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ.08) นั้น
ที่ประชุมสภาวิชาการมอบหมาย ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รให้ ค รบถ้ ว น ตามเกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด ดั ง นั้ น
สภาวิชาการต้องใช้อํานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 ด้วยความ
เข้มแข็ง
มติที่ประชุม รับทราบ
5. มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึง
คุณภาพการสอนของอาจารย์ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประชุมหารือกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
6. มหาวิ ทยาลั ย ควรส่ งเสริ มและสนับ สนุ นให้ อาจารย์ ผู้ส อนทํา วิ จั ยให้ มากขึ้ น การทํ าวิ จั ย จะทํ าให้
อาจารย์มีความสุข ได้รับเงินสนับสนุนในการทําวิจัย ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยอาจารย์สามารถขอทุน
สนับสนุนการทําวิจัยจาก สกว สสส. ฯลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 5
กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็ นชอบกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 6/2560 ในวั นพุธ ที่ 5
กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

