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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา
5. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ
8. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นริสานันท์
2. นางสาวบวรศรี
3. ผศ.ดร.วิชชุกร

เดชสุระ
มณีพงษ์
นาคธน

4. ดร.กมลวรรณ

วรรณธนัง

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
อธิการบดีแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ทราบดังนี้
1. คะแนนผลการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้คะแนน 90.91 คะแนน
2. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการที่เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้สอนทาวิจัยให้มากขึ้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรจุ
วาระนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชุม แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 5/2560
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุ การสภาวิช าการ นาเสนอ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2547
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 5/2560
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 5/2560 โดยให้แก้ไขดังนี้
1. หน้า [2-3] ข้อ 2. บรรทัดที่ 2 ขอเห็นชอบ แก้ไขเป็น ขอความเห็นชอบ และบรรทัดที่ 4 ครุศาสตร
ดุษฎีบัรฑิต แก้ไขเป็น ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2. หน้า [2-24] ระเบียบวาระที่ 5.9 ข้อ 2 ให้แบ่งย่อหน้าออกเป็น 2 ย่อหน้า ดังนี้
เนื่องจาก นางสาวเกตุวดี วิทยานนท์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้เปลี่ยนชื่อสกุล เป็น นางเกตุวดี
หิรัญพงษ์ จึงต้องเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลให้เป็นปัจจุบัน
คณะและสาขาวิช าขออนุ ญาตเพิ่ มชื่ อ นายวิศิ ษฎ์ เพีย รการค้ า เป็น อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร
เพิ่มเติมอีก 1 ราย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2560
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานและ
ผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 5/2560 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรื อข้อมูล การดาเนิ น งานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานัก งานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ
ประกอบการประชุม
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
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รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
3
3.1

เรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งที่ 4/2560
รายงานผลการดาเนินการตามมติของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รับทราบ โดยเลขานุการสภาวิชาการได้
แจ้งข้อมูลให้สภาวิชาการทราบเกี่ยวกับ
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเสนอให้
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปี พ.ศ. 2560 กรณีพิเศษเพิ่ม
1 ราย คือ นายนิเชต สุนทรพิทักษ์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
รับทราบ ที่ประชุมมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทารายงาน
สรุปข้อมูลว่ามีหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 25592560 จานวนกี่หลักสูตร มีหลักสูตรใด
ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษายังไม่รับทราบหลักสูตร
อยู่ในกระบวนการและขั้นตอนใด
รับทราบ โดยให้ตัดคอลัมน์เลขที่หนังสือ
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ ออก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งผู้อานวยการ
กองบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

3.2

ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559

3.3

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08)
ประจาปี พ.ศ. 2559
ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
เห็ น ชอบ โดยให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ.
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
2559) ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
สภาวิชาการ
ภาษาอังกฤษ จานวน 10 วิชา (สมอ.08)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งผู้อานวยการ
กองบริการการศึกษาแล้ว

ขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารแล้ว
โดยจะนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

3.4

3.5

เห็นชอบ โดยมอบหมายให้
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของหลักสูตร พร้อมทั้ง
ลงนามรับรองการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งผู้อานวยการ
กองบริการการศึกษาแล้ว และได้นาข้อมูลสรุป
การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา
2560 เข้าที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2560
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แล้ว บรรจุเป็น
วาระสืบเนื่องจากการประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งผู้อานวยการ
กองบริการการศึกษาแล้ว
และได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระ
3
3.6

เรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 (ต่อ)
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ร อ ง
อธิก ารบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความ
ถูก ต้อ งของหลั ก สู ตร พร้ อมทั้ งลงนาม
รับรองการแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารแล้ว
โดยจะนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ

5
5.1

นาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2559 จานวน 8 ราย

5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ เห็นชอบ
ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว
โดยจะนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างดาเนินการ

5.3

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัส
วิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
เลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08)

เห็นชอบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร 10 หลักสูตรแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

5.4

ขอความเห็นชอบข้อตกลง (Letter of
Agreement) โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกสอนระหว่าง Universities
of Indonesia-Malaysia-MyanmarPhilippines-Thailand ภายใต้โครงการ
“Pre-Service Student Teacher
Exchange in Southeast Asia (SEATEACHER PROJECT)
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

เห็นชอบ และให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนและงาน
วิเทศสัมพันธ์แล้ว โดยจะนาเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
คณิตศาสตร์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ

5.5

5.6

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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5
5.7

5.8

5.9

5.10

6
6.1

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 1 ราย (วาระลับ)

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล และเลขานุการ ก.พ.ว.
แล้ว โดยจะนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ เห็นชอบ
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ เห็นชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
และสาขาวิชาศิลปกรรม
ดนตรีสากล และสาขาวิชาศิลปกรรม ขณะนี้
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับ
เห็นชอบ โดยมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทาตาราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี
ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 4
เปรียบเทียบในสาขาวิชามีอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
สาขาวิชา (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประจาสาขาวิชามีจานวนเท่าใด
กรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรแล้ว
การปกครองท้องถิ่น การจัดการ
(อาจารย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบนักศึกษา โดยคณะจะนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
และการจัดการโลจิสติกส์)
30 คน) ซึ่งหากคณะและสาขาวิชา
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ประสงค์ที่จะขยายแผนการรับนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560 ต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุก าร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
ปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สภาวิชาการทาหนังสือแจ้ง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย
ได้ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษและ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพแล้ว
โปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงาน กฎหมายทราบ เพื่ อ ขอข้ อ มู ล และ โดยจะนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ภาครัฐ (Integrity & Transparency เหตุผลการประเมิน ให้คณะกรรมการ สภาวิชาการในวาระสืบเนื่องจากการประชุม
Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ สภาวิ ช าการทราบในการประชุ ม ครั้ ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
พ.ศ. 2559 จานวน 140 หน่วยงาน ซึ่งใน ต่อไป
การประเมินรอบนี้มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ 59.00 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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6
6.2

6.3

6.4

เรื่อง
เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ (ต่อ)
การใช้อานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 (2) พิจารณาเสนอดาเนินการ
เกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผล
การสอนและการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัยนาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับ
หลักสูตร/ระดับคณะ สานัก สถาบัน/
ระดับมหาวิทยาลัย แจ้งให้
คณะกรรมการสภาวิชาการทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป
มหาวิ ท ย าลั ย ควร มี ป ร ะก าศที่ เ ป็ น
มาตรการใช้ บั ง คั บ กั บ นั ก ศึ ก ษา เพราะ
ปัญหาของนักศึกษาที่พบเห็นในห้องเรียน
นั ก ศึ ก ษาไม่ ตั้ ง ใจเรี ย น อยู่ กั บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิก ส์ตลอดเวลา มหาวิทยาลัย
ควรมี ป ระกาศเพื่ อ เป็ น แนวทางให้ กั บ
อาจารย์ผู้สอนได้ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน
จากการประชุ ม คณะกรรมการสภา
วิ ช าการ ครั้ ง ที่ 5/2560 เมื่ อ วั น ที่ 7
มิ ถุ น ายน 2560 ดร.เกษม บ ารุ ง เวช
อธิการบดี ประธานการประชุมแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ
ว่า สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สภา
วิช าการท าหน้ า ที่ใ ห้ ความเห็ น ชอบการ
เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
(สมอ.08) นั้ น ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ
มอ บห มาย ผศ.ด ร .อ ดิ ศร ภู่ สาร ะ
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้ ค รบถ้ ว น ตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด
ดั ง นั้ น สภาวิ ช าการต้ อ งใช้ อ านาจและ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 ด้วยความ
เข้มแข็ง

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุก าร
สภาวิ ช าการท า หนั ง สื อ แจ้ ง ผู้ ช่ ว ย
อธิก ารบดีฝ่ายประกั นคุณ ภาพ และให้
น าข้ อ มู ล บรรจุ ใ นระเบี ย บวาระการ
ประชุมเรื่องแจ้งเพื่อทราบในการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพแล้ว
โดยจะนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการในวาระสืบเนื่องจากการประชุม
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุก าร อยู่ระหว่างการดาเนินการ
สภาวิชาการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง แนว
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน พ.ศ.
2 5 6 0 แ ล ะ น า เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป
รับทราบ
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระ
6
6.5

6.6

มติที่ประชุม

เรื่อง
เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ (ต่อ)
มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ค ณ ะกรร มการ รับทราบ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย์ ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย เพราะเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง
คุณภาพการสอนของอาจารย์ มอบหมาย
ให้ ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการประชุ ม
หารือกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมและสนับสนุน รับทราบ
ให้อาจารย์ผู้สอนทาวิจัย ให้มากขึ้น การ
ทาวิจัยจะทาให้อาจารย์ มีความสุข ได้รับ
เงิ น สนั บ สนุ น ในการท าวิ จั ย ได้ ตี พิ ม พ์
ผลงานทางวิชาการ โดยสามารถขอทุ น
สนับสนุนการทาวิจัยจาก สกว สสส. ฯลฯ

ผลการปฏิบัติตามมติ

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ และเลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ให้ ป ริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 แก่ นายพิทยา เทียมเสวต ปริญญาศิล ปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง นั้น ต่อมาได้รับทราบภายหลังว่า นายพิทยา เทียมเสวต ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
นาย กรีพงษ์ เทียมเสวต จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2

ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 20 หลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
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ที่

สาขาวิชา

1

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

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

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)

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)
28 ส.ค. 2558
17 มิ.ย. 2558
23 ธ.ค. 2558
13 ม.ค. 2559
25 ม.ค. 2559

สภา
วิชาการ
(เห็นชอบ)
7 ต.ค.
2558
4 พ.ย.
2558
3 ก.พ.
2559
3 ก.พ.
2559
3 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
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

21 ต.ค. 2558 25 พ.ย.59
18 พ.ย. 2558

5 ส.ค.59

17 ก.พ. 2559

15 ส.ค.59

17 ก.พ. 2559

7 เม.ย.60

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

3 พ.ค. 60

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
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ที่

16
17
18
19
20

สาขาวิชา

คณะกรรมการ สภาวิชาการ
สภา
สกอ.
ประจาคณะ/ (เห็นชอบ) มหาวิทยาลัย (รับทราบ)
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)
(เห็นชอบ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 2 มี.ค. 2559
30 มี.ค. 20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2 มี.ค. 2559
7 เม.ย.
20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
2 มี.ค. 2559
7 เม.ย.
20 เม.ย. 2559 1 ธ.ค.59
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
10 มี.ค. 2559
7 เม.ย.
20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15 พ.ย. 2559
7 ธ.ค.
18 ม.ค. 2560 7 เม.ย.60
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2559
2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยัง
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จ านวน 7 หลั ก สู ต ร ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษายั ง
ไม่รับทราบหลักสูตรดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1
2
3
4
5

สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย
วันที่ส่ง
เห็นชอบ
เอกสารให้
สกอ.
ครั้งที่ วันเดือนปี

ครั้งที่

วันเดือนปี

น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

รป.บ. สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และสังคม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

วันที่
สกอ.
รับทราบ

-

การดาเนินการ
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
สกอ.ส่งคืน
หลักสูตร วันที่ 8
มิถุนายน 2560
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
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สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

6

ศป.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3/2560

1 มี.ค. 60 4/2560

19 เม.ย.
60

7

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2/2560
3/2560

1 ก.พ. 60 4/2560
1 มี.ค. 60

19 เม.ย.
60

วันที่ส่ง
วันที่
เอกสารให้
สกอ.
การดาเนินการ
สกอ.
รับทราบ
19 พ.ค. 60
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
19 พ.ค. 60
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.

มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ข้ อ มู ล การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์ มา ต ร ฐ าน ห ลั ก สู ต ร ระ ดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 3.3

ข้อมูลการปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2559

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ ข้อมูลการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2559
มีรายละเอียดดังนี้
สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ครั้งที่

วัน
เดือนปี

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ
ครั้งที่

วัน
เดือนปี

วันที่ส่ง
เอกสารให้
สกอ.

วันที่ สกอ.
รับทราบ

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 10/2559 10
11/2560
21
23 ม.ค.
สาขาวิชาการเป็น
ธ.ค.
ธ.ค.
2560
ผู้ประกอบการ
2559
2559
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
10/2559 10
11/2560
18
18 ก.พ.
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ธ.ค.
ม.ค.
2560
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
2559
2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2559

2

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2559

ระเบียบวาระที่ 3.4

ข้อมูลสรุปผลการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 140 หน่วยงาน
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ข้อมูลสรุปผลการดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:
ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 140 หน่วยงาน ซึ่งในการประเมินรอบนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ 59.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นั้น เลขานุการสภาวิชาการได้ทาหนังสือถึง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อขอทราบข้อมูลและ
เหตุผ ลในการประเมิน เรี ย บร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 บัดนี้งานประกันคุณภาพได้ส รุปตาราง
เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะเรื่องข้อมูล สรุปผล
การดาเนิ นการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 140 หน่วยงาน และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลสรุปผลการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 140 หน่วยงาน ได้คะแนน 59.00 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอยุธยา ได้คะแนน 90.91 คะแนน

ระเบียบวาระที่ 3.5

ข้อมูลสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสานัก/สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัย (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ข้อมูลสรุปรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสานัก/สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 (2) พิจารณาเสนอดาเนินการเกี่ยวกับ
การวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา และ (10) สภาวิชาการมีอานาจ
และหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะข้อมูลสรุปรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสานัก/สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัย (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559)
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2559) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. คะแนนประเมินระดับหลักสูตรภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 2.98 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
มหาวิทยาลัยมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ได้คะแนนระดับหลักสูตรอยู่ในระดับ
ปานกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีมาตรการเพื่อให้คณะปฏิบัติอย่างไร และเมื่อมีการประเมินครบ 3 ปี
มหาวิทยาลัย จะพัฒ นา ปรั บปรุ ง และจัดการความรู้ระดับคณะอย่างไร หากคณะผลิ ตบัณฑิตไม่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยก็ไม่ควรจัดสรรอัตราบรรจุอาจารย์ใหม่ให้
3. คะแนนประเมินระดับมหาวิทยาลัยภาพรวม อยู่ในระดับดี พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือต้องผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีวิธีการและกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้คะแนนในภาพรวมของปี 2560 อยู่ใน
ระดับดีมาก
4. สภาวิชาการอยากเห็นผลการประเมินระดับหลักสูตร ของทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดี ถึง ระดับดีมาก
5. ให้ทุกหลักสูตรไปวิเคราะห์หาสาเหตุจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตร หากหลักสูตรใดได้คะแนนดี
ในปีต่อไปควรได้คะแนนในระดับดีมาก จะมีวิธีการอย่างไรที่จะยกระดับผลการประเมินให้สูงขึ้น
6. เสนอมาตรการแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขว่าจะดาเนินการอย่างไร หากมีปัญหา อุปสรรค ให้เสนอ
มหาวิทยาลัยรับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการติดตามเรื่องนี้ โดยให้รายงานให้สภาวิชาการทราบต่อไป
7. ทาหนังสือแจ้งงานประกันคุณภาพ

ระเบียบวาระที่ 3.6

รายงานข้อมูลการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (สมอ.08) คณะวิทยาการจัดการ

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่ส าระ เลขานุการสภาวิช าการ นาเสนอเรื่อง รายงานข้อ มูล การเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (สมอ.08) คณะวิทยาการจัดการ บัดนี้คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการ
สรุปข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอานาจและหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ ง ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาให้ ข้ อ เสนอแนะรายงานข้ อมู ล
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (สมอ.08)
มติที่ประชุม รับทราบรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 (สมอ.08) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้
1. การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตรเป็น เรื่อ งของอาจารย์ เนื่ องจากอาจารย์ ล าศึกษาต่ อ
อาจารย์ลาออก เป็นจานวนมาก คณะจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นหากคณะและสาขาวิชาประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรขอให้เสนอเป็นกระบวนการ และถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด โดยอาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยควบคู่กันไป
2. ควรมีระบบและกลไก เพื่อให้อาจารย์ คณบดีและผู้บริหารได้ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 3.7

การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2560 ที่ป ระชุ มคณะกรรมการสภาวิช าการมี ข้อเสนอแนะเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น ซึ่งสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้กาหนดข้อบัง คับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยา ว่าด้ว ย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยให้ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องนาผลงานทางวิชาการการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรอง TCI ก่อนนาเสนอการสาเร็จ
การศึกษา
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม เรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 3.8

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ
พ.ศ. ....

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นายธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี
ฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษและกฎหมาย น าเสนอเรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิ เ ศษ ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ และศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ พ.ศ. .... โดยผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติให้นาเรื่องนี้กลับไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ช าการ บั ด นี้ ง านนิ ติ ก ารได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิ ช าการเรี ย บร้ อย จึ ง นาเรื่ อ งนี้ เ สนอเป็ น วาระสื บเนื่ อ งจากการประชุ มคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งขอเสนอให้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิช าการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วิมลพรรณ
รุ่งพรหม เลขานุการ ก.พ.ต. และงานนิติการ ปรึกษาหารือในการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับร่วมกัน โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. ให้ตัดคาว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ออก และแก้ไขคาถูก -ผิด ในข้อบังคับให้ถูกต้อง เช่น
หน้า 3 ข้อ 5.3 (1) เอกสารประกอบการสอน แก้ไขเป็น เอกสารคาสอน (4) ผุ้ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แก้ไข
เป็ น ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ พิเศษ หน้ า 4 ข้อ 7.2 คณะบดี แก้ไขเป็น คณบดี หน้า 5 ผู้ วินิจชี้ขาด แก้ไขเป็ น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
2. ในข้อบังคับ นิยามคาว่า “อาจารย์พิเศษ” ไว้ แต่มหาวิทยาลัยไม่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
3. ในพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีคาว่า แต่งตั้งและถอดถอน ควบคู่กัน
ในข้อบังคับฉบับนี้จาเป็นต้องมีคาว่า แต่งตั้งและถอดถอนหรือไม่
4. นาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ จานวน 453 ราย
และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จานวน 67 ราย รวมทั้งสิ้น 520 ราย

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ การพิจารณาเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ จานวน 453 ราย และ
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จานวน 67 ราย รวมทั้งสิ้น 520 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เลขานุการสภาวิชาการนาเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ จานวน 453 ราย และ
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จานวน 67 ราย รวมทั้งสิ้น 520 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2/2559 และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 3 และปี 4 ภาคเรียนที่ 1
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2559 เลขที่ 317/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 ในปี 4 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่ วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาประจาภาคเรียน
ที่ 2/2559 เลขที่ 471/2559 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
6. นายทะเบี ย นตรวจสอบการจบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาตามแผนและนั ก ศึ ก ษาค้ า งรุ่ น ดั ง นี้
1) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 520. ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนดวันที่ 29
พฤษภาคม 2560
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2560
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
11. กองบริ ก ารการศึ ก ษาออกหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐานและบั น ทึ ก
ฐานข้อมูลต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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บัญชีสรุปจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) รวมทั้งสิ้น 520 ราย

สาขาวิชา
ภาคปกติ
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รวม
ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รวม
รวมทั้งสิ้น

เกียรตินิยมอันดับ 1
ชาย หญิง รวม
1

ระดับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ 2
ชาย หญิง รวม

ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม

รวมทั้งสิ้น

4
16
1
3
2
6
1
33

17
3
5
3
8
2
44

1
1
2
22 42 64
1
1
21 68 89
18 36 54
11
3
14
7
14 21
9
11 20
42 79 121
9
9
132 263 395

2
71
1
114
57
20
21
24
132
11
453

4
4
37

5
5
49

1
1
2
2
2
2
5
2
7
7
37 44
5
5
16 45 61
148 308 456

1
2
2
7
50
5
67
520

1
3
0
4

5
1
1
3
10

8
1
1
3
14

2
1
2
2
1
2
1
11

0
0
4

1
1
11

1
1
15

1
1
12

6

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ จานวน 453 ราย และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
จานวน 67 ราย รวมทั้งสิ้น 520 ราย
มติที่ประชุม เห็น ชอบการเสนอให้ ปริญญาแก่ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี ประจาภาคเรียน
ที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ จานวน 453 ราย และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จานวน 67 ราย รวมทั้งสิ้น
520 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 5.2

การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) จานวน 4 ราย

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) จานวน 4 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ ยื่ น ค าร้ อ งขอส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 3/2559
ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จึ ง ได้ ต รวจสอบและเสนอต่ อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครั้ ง ที่
2/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 จานวน 4 ราย และได้มีการตรวจสอบดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
-ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
-ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพือ่ นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสาเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่ านการตรวจสอบคุณ สมบัติ ของการส าเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจานวนหน่วยกิตครบถ้วน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กาหนดไว้
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็ นผู้ มี คุณสมบั ติการเข้าเป็ นนักศึกษาตามที่หลั กสู ตรกาหนด โดยคณะกรรมการหลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
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 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
จานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) จานวน 4 ราย
จานวน
ลาดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1
1
2
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก และแผน ข
1
2
3
รวม
1
3
4
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาการเสนอให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) จานวน 4 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชี พครู ประจ าภาคเรี ย นที่ 3/2559 (ครั้ง ที่ 1) จานวน 1 ราย ส าหรับผู้ ส าเร็ จการศึกษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต จ านวน 3 ราย ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
นากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
7/2560 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. แก้ไขการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษของทั้ง 3 ราย ให้ถูกต้อง มีการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ไม่ครบถ้วน ตรวจสอบการใช้คาศัพท์เฉพาะ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ตรวจสอบรู ป แบบการเขีย นบทคัดย่อ ทั้ง 3 ราย เขียนไม่เหมือนกัน ทบทวนเรื่องการใช้ส ถิติ ใ น
การวิจัย การใช้ Articles (a,an,the) และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยไม่ตอบโจทย์การวิจัย
3. การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) สามารถใช้เป็นปัจจุบันกาล (Present tense) หรือ
อดีตกาล (Past tense) ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว
4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องทาหน้าที่ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วยความเข้มงวด และเข้มแข็ง
5. นางสาวนันทพร ตรีคุณา ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) ซึ่งวารสารได้ตีพิมพ์ไปแล้ว แต่บทคัดย่อยังไม่ผ่านและต้ องแก้ไขให้ถูกต้อง
จะมีวิธีการดาเนินการอย่างไร รวมถึง จ่าสิบเอกเจษฎา แก้วบ้านดอน ซึ่งได้ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
วิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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6. คณะที่เป็นเจ้าของและตีพิมพ์ว ารสารควรแต่งตั้งคณะกรรมการภายในขึ้นมา จานวน 1 ชุด เพื่อทา
หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของวารสารก่อนการตีพิมพ์
7. ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานาเอกสารบทคัดย่อภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์เสนอให้
อธิการบดีตรวจสอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
แบบมีเงื่อนไข

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) (สมอ.08) แบบมี
เงื่อนไข
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ย หลั ก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2554) ได้ จั ด การเรี ย นการสอนครบจ านวน 5 ปี และถ้ า จะเปิ ด จั ด การเรี ย นการสอนใหม่ จะต้ อ ง
มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร แต่ เ นื่ อ งจากปั จ จุ บั น หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่มีการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จึงขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
(สมอ.08) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษาคงเหลื อ 6 ราย มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ ต้ อ งดู แ ลนั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ ง
การดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์จนสาเร็จการศึกษา จานวน 2 ราย ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะขึ้นสอบปาก
เปล่ า ภายในเดื อ นกรกฎาคม 2560 การปิ ด หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาครบทุกราย
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยเรื่องนี้ได้ผ่ านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 และประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) (สมอ.08) แบบมีเงื่อนไข โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้
1. การที่มหาวิทยาลัยจะปิดหลักสูตรนั้น จะปิดหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงสามารถปิดหลักสูตรได้
2. การปิดหลักสูตรเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพื่อทาให้หลักสูตรอื่นอยู่รอด
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ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ย หลั ก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2554) มีนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จานวน 6 ราย คณะและสาขาวิชาต้องการนาศักยภาพอาจารย์
รายที่ 4 ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และรายที่ 5 ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน ไปเป็นศักยภาพระดับปริญญาตรี
โดยคงเหลืออาจารย์ประจาหลักสูตร รายที่ 1 ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ และรายที่ 2 ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ดูแล
ควบคุมให้ คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิส ระของนักศึกษาที่คงค้าง โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุก ารสภาวิ ช าการ นาเสนอ เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ส าขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอความเห็ นชอบ
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ต่ อ
สภาวิชาการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560 โดยมหาวิทยาลั ยได้ส่งหลักสูตรไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 17
มี น าคม 2560 นั้ น ปรากฏว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ท าหนั ง สื อ ส่ ง คื น หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้กับมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เนื่องจากเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นมีข้อสังเกตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ลาดับที่ 4 นางกมลวรรณ วรรณธนัง มีรายชื่อซ้าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 จึงไม่สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กาหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได้
คณะและสาขาวิชาจึงได้นาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) เข้าที่ป ระชุม คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ และให้นาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เลขานุการสภาวิช าการต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ ชัดเจนว่า หลั กสูตรประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560) ได้ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลั ยได้ อนุ มัติ หลั กสู ตรแล้ ว โดยมหาวิ ทยาลั ยได้ส่ งหลั กสู ตรเสนอให้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหลักสูตร ซึ่งต่อมาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบแล้วพบว่า อาจารย์ประจา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) ไปซ้าซ้อนกับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนั้นสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวคืนมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะและสาขาวิชาดาเนินการตาม
กระบวนการใหม่อีกครั้ง จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะเรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่านั้น
2. หน้า 13 ข้อ 2.5 ตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาอีกครั้ง มีการคานวณตัวเลขผิด
3. หน้า 91 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ คาอธิบายรายวิชา ให้ตัดคาว่า ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนกาหนด ออก และให้แก้ไขเป็น ตามกรอบที่สาขาวิชากาหนด

ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ชาการ น าเสนอ เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอความเห็ นชอบ
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ต่ อ
สภาวิช าการเมื่อวัน ที่ 11 มกราคม 2560 และสภามหาวิทยาลั ยมีมติอนุมัติห ลั กสู ตรดังกล่ าวแล้ ว เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 17

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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มีนาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าได้รับทราบเป็นการภายในจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะขอส่ง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คืนมหาวิทยาลัย
คณะและสาขาวิชาจึงได้นาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) เข้าที่ป ระชุม คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ และให้นาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติ ที่ป ระชุม เห็ นชอบหลั กสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการปกครองท้ องถิ่น (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เลขานุการสภาวิช าการต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ ชัดเจนว่า หลั กสูตรประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลั ยได้อนุ มัติหลั กสู ตรแล้ ว โดยมหาวิทยาลั ยได้ ส่ งหลั กสู ตรเสนอให้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหลักสูตร ซึ่งต่อมาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบแล้วพบว่า อาจารย์ประจา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) ไปซ้าซ้อนกับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนั้นสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวคืนมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะและสาขาวิชาดาเนินการตาม
กระบวนการใหม่อีกครั้ง จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะเรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่านั้น
2. หน้า 11 ข้อ 2.5 ตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาอีกครั้ง มีการคานวณตัวเลขผิด
3. หน้า 86 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ คาอธิบายรายวิชา ให้ตัดคาว่า
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนกาหนด ออก และให้แก้ไขเป็น ตามกรอบที่สาขาวิชากาหนด

ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
(สมอ.08) เนื่องจาก ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ได้ขอลาไปปฏิบัติงานในสานักงานเลขาธิการคุรุสภา มีกาหนด
4 ปี ตั้ ง แต่ วั น ที่ 27 มกราคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 26 มกราคม 2564 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด คณะและสาขาวิ ช าจึ ง อนุ ญ าตเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.

[2-25]
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึก ษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 และ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการสภา
วิชาการมีข้อสังเกตว่า สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรแนบผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยด้วย

ระเบียบวาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
(สมอ.08) เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้มีการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ จานวน 1 ราย จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ป ระจ าหลักสู ตร จาก ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโ มระ เป็น ดร.ธานี ชูกาเนิด เพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด คณะและสาขาวิชาจึงอนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน
การคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ โดยให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตว่า สานักงาน
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาควรแนบผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 5.9

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
และสาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และสาขาวิชา
ภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม และสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิท ยาการ
อิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และสาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) ดังนี้
1. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม นายเชาวฤทธิ์ เรืองปราญช์ ได้ขอลาออกจากราชการ คณะและ
สาขาวิชาจึงบรรจุอาจารย์ใหม่ จานวน 1 ราย คือ นายฟารุก ขันราม
2. สาขาวิชาภาษาจีน นางสาวกันต์กนิษฐ์ ตระการวิโรจน์ ได้ขอลาออกจากราชการ และ Mr.Zhao Yu Peng
ได้หมดสัญญาจ้าง คณะและสาขาวิชาจึงบรรจุอาจารย์ใหม่ จานวน 2 ราย คือ นางสาวธัญญารัตน์ มะลาศรี
และ Ms. Wei Jingru
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด คณะและสาขาวิชาจึงอนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และ
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะประจาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และสาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
(สมอ.08)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
สหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และสาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) โดยคณะกรรมการ
สภาวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้
1. จานวนนักศึกษาปัจจุบันของสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม มีจานวนเท่าใด หากจานวนนักศึกษา
มีจานวนน้อย มหาวิทยาลัยไม่ควรบรรจุอาจารย์ใหม่มาทดแทน
2. ระบบและกลไกในการให้ความรู้กับอาจารย์ในระดับสาขาวิชามีอะไรบ้าง คณะ สาขาวิชา และ
มหาวิทยาลัย ควรจัดทาเป็นกระบวนการให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนเอง โดยให้เสนอเรื่องนี้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 5.10 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการจ่ายค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2560
และ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ พ.ศ. 2560
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา ว่าด้ว ยการเทียบโอนหน่ว ยกิตรายวิช าและการจ่ายค่าธรรมเนีย ม
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2560 และ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี MOU กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศ ด้ า นการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ มี ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช า เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาทางมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษายั ง
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เมื่อครบระยะเวลาตามกาหนด ให้สามารถนารายวิชาที่ได้ศึกษายังสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ มาโอนหน่วยกิตและผลการเรียน โดยต้องชาระค่าธรรมเนียม ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยเรื่องนี้ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็ น ชอบ โดยให้ แก้ ไขตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการวิ ช าการ และให้ นาเสนอคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยต่อไป
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้นาเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการจ่ายค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2560 และ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้ตัด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ออก โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการแก้ไขก่อนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.11 ขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 2 ราย (วาระลับ)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
เลขานุ การคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการ (ก.พ.ต.) นาเสนอเรื่องขอความเห็นในการกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่งานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต.) ได้นาเสนอขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย ซึ่งผ่านการประชุมกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุ นายน 2560
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย(วาระลับ)
มติที่ประชุม (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการมีเรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
1. สภาวิชาการขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานจานวนนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา
2560 และการเตรียมการรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป
2. ขณะนี้แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล มหาวิทยาลัยเปิด วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปิดให้เรียนฟรี อยู่ฟรี จานวนมาก จึงส่งผลกระทบให้นักเรียน
ศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัยน้อยลง ดังนั้นสถาบันในระดับอุดมศึกษาต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์
ให้ได้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายไม่รับบรรจุอาจารย์ใหม่ หากจะรับสมัครอาจารย์ใหม่
อาจารย์ ต้อ งมีคุณ วุฒิ ร ะดับ ปริ ญญาเอกเท่านั้ น ถ้ าอาจารย์ใ นมหาวิทยาลั ยมี คุณวุฒิ ไม่ต รงและไม่สั มพัน ธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั นทาจะส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์เรียนตรงคุณวุฒิ เรียนฟรีในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วให้ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. ส านั กงานคุ รุ สภาได้ จั ดสรรงบประมาณโครงการพั ฒนาครู ให้ ครู เข้ ารั บการอบรม จ านวน 4,106
โครงการ ๆ ละ 10,000 บาท ให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และมหาวิ ทยาลั ย เอกชนได้ เ ขี ย นเสนอโครงการ
ในระยะเวลา 1 ปี ดังนั้ นการเตรีย มเสนอโครงการในปีต่อไปจึงควรต้องมีการสารวจครูจาแนกรายตาแหน่ง
เพื่อกาหนดหลักสูตรที่เหมาะสม มีการสารวจว่าเรื่องที่ครูต้องการจะพัฒนาคือเรื่องใด การพิจารณาโครงการ
จะพิจารณาให้กับ ครู ผู้ ช่ว ยที่อยู่ ในจั งหวัด โครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่ดี มีการทางานร่วมกับชุมชน
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขอมอบหมายให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ช่วยประชาสัมพันธ์
เรื่องการเขียนเสนอโครงการของสานักงานคุรุสภาให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย
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4. ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยองคมนตรี
ได้ฝากภารกิจด้านการศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ 2 ประเด็น ประเด็นแรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีรับสั่งให้ส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ อย่างเต็มที่ 2 เรื่องหลัก 1. การผลิตและพัฒนาครู จะต้อง
วางระบบที่ดี และ 2. ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทาหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้ น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เตรียมการที่จะจัดสรร
งบประมาณให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง แห่งละ 5,000,000 บาท เพื่อนาไปพัฒนาท้องถิ่น
5. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ เสนอความร่วมมือในการบริการวิชาการ ISSP
(Interactive Science And Social Project) โดยจะมีบันทึกการตกลงพัฒนารายวิชาร่วมกัน ซึ่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนักศึกษาร่วมด้วย
6. มีหนังสือจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสั่งการให้ อธิการบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กาหนดพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นโมเดลตัวอย่างในการทางาน มหาวิทยาลัย
จะตั้งงบประมาณรายได้ไว้ ซึ่งโครงการแต่ละโครงการจะมีอาจารย์ในทุกสาขาวิชาเป็นกรรมการดาเนินงาน

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ในวันพุธที่ 2
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็ นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 7/2560 ในวันพุธ ที่ 2
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน
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