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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
6. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
8. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

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

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 15/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณบดี ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง คาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1.2

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาหนังสือตอบข้อหารือ
กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้สภาวิชาการพิจารณาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ทาหนังสือขอหารือไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อง แนวทาง
การดาเนินงานกรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้สภาวิชาการ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นั้น
บัดนี้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทาหนังสือตอบข้อหารือกลับมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา แล้ว เห็ น ว่า การพิจารณาให้ความเห็ นชอบหลั กสู ตรเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และแนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็ น ส าคั ญ ในการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษา ทั้ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 มิได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในสภามหาวิทยาลัยสามารถมอบอานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลั กสู ต รการศึกษาได้ ฉะนั้ น สภามหาวิทยาลั ย ไม่อ าจนาบทบัญญั ติมาตรา 18 (15) แห่ ง พระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการมอบอ านาจการพิ จารณาให้ ค วามเห็ นชอบหลั กสู ตรการศึกษาให้
สภาวิชาการพิจารณาแทนได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 0506 (1)/9514 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ทาหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุม
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่ อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่
2 สิ ง หาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
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 7/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 7/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2560
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ทาหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูล
การดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2560 โดยได้ แจ้งและ
มอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมี
มติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรื อข้อมูล การดาเนิ น งานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-6]
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 8/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560
วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
3
3.4

5
5.1

เรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งที่ 8/2560
การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ประจาภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1)
จานวน 2 ราย

นาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ(ภาคฤดูร้อน/2559) จานวน
170 ราย และภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
จานวน 149 ราย รวมทั้งสิ้น จานวน
319 ราย

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบตามที่สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอให้
ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ประจาภาคเรียนที่
3/2559 (ครั้งที่ 1) จานวน 2 ราย
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว และสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้นาเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
12/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ที่ประชุมมีมติอนุมัตติ ามที่สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอให้
ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท ประจาภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1)
จานวน 2 ราย

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
เสนอให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ภาคฤดู
ร้อน/2559) จานวน 170 ราย และภาค
พิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจาภาค
เรียนที่ 3/2559 จานวน 149 ราย
รวมทั้งสิ้น จานวน 319 ราย โดย
คณะกรรมการสภาวิชาการมี
ข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงต้องนาเรื่องการ
ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จ
การศึกษาเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 8 พฤศจิกายน
2560 กองบริการการศึกษาจึงควร
เสนอวาระการพิจารณาขออนุมตั กิ าร
ให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 11
ตุลาคม 2560 ซึ่งหากดาเนินการ
อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จ
การศึกษาล่าช้า จะส่งผลทาให้
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเสีย
โอกาสในการสอบบรรจุและแข่งขัน
ในงานราชการ และเอกชน

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว และกองบริการการศึกษาได้
นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัตติ ามที่กองบริการ
การศึกษาเสนอให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ(ภาค
ฤดูร้อน/2559) จานวน 170 ราย และภาค
พิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจาภาคเรียนที่
3/2559 จานวน 149 ราย รวมทั้งสิ้น
จานวน 319 ราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระ
5
5.2

5.3

5.4

5.5

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี
พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

มติที่ประชุม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
(สมอ.08) หากมีการถอนเรื่องออก
จากวาระการประชุมในครั้งต่อไป
คณะกรรมการสภาวิชาการขอให้แจ้ง
เหตุผลด้วย
ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ น ากลั บ ไปปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขอี ก ครั้ ง
เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ
โดยมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
และสังคมศาสตร์นาเสนอเป็น (ร่าง)
สร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยให้ แ นบ
ประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณา และให้นา
เรื่ อ งนี้ เ ข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิ ช าการครั้ ง ต่ อ ไปในระเบี ย บ
วาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตร
ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
บัณฑิต จานวน 4 สาขาวิชา (สมอ.08) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2557) สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี
พ.ศ. 2557) (สมอ.08) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
(สมอ.08)

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดย
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการเสนอ
วาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
12/2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ดาเนินการเสนอวาระเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระ
5
5.6

5.7

5.8

5.9

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) และปรับ
คาอธิบายรายวิชา 4572710 พัฒนา
มนุษย์และครอบครัว (สมอ.08)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) และปรับ
คาอธิบายรายวิชา 4572710 พัฒนา
มนุษย์และครอบครัว (สมอ.08) โดย
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ดาเนินการเสนอวาระเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ขอความเห็ นในการก าหนดตาแหน่ ง คณะ กร รมการ สภา วิ ช ากา รไ ด้
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิ จ ารณาการก าหนดต าแหน่ ง ทาง
จานวน 1 ราย (วาระลับ)
วิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จ านวน 1 รายแล้ ว เห็ น ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ( ก . พ . ต ) เ ส น อ
การก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ระดั บ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1
ราย (วาระลับ)
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตร
ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
พ.ศ. 2558) (สมอ.08) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
บุคคล และเลขานุการ ก.พ.ต. เรียบร้อย
แล้ว และงานบุคคลได้นาเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
(วาระลับ)

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
เรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ดาเนินการ
เสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน
2560

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
เรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.
08) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการเสนอ
วาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
12/2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระ
5
5.10

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพ
ครู (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

5.11

ขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 1 ราย (วาระลับ)

6

เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ

6.1

6.2

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ฉบับปี พ.ศ.
2557) (สมอ.08) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ดาเนินการ
เสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน
2560
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
บุคคล และเลขานุการ ก.พ.ต. เรียบร้อย
แล้ว และงานบุคคลได้นาเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
(วาระลับ)

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

นักศึ กษาสาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มี จ านวนนั ก ศึ ก ษาน้ อ ย
มหาวิทยาลัยสามารถจัดทาหลักสูตร
สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สิ่งแวดล้อม ผนวกเป็น 2 สาขาวิชาได้
เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาจะแล้ว
จะได้รับวุฒิการศึกษา 2 สาขาวิชา ซึ่ง
เป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม
หากสาขาวิ ช าใดมี จ านวนนั ก ศึ ก ษา
มาก จะเป็นที่น่าสนใจในการเข้าศึกษา
ต่อ

คณะ กร รมการ สภา วิ ช ากา รไ ด้
พิ จ ารณาการก าหนดต าแหน่ ง ทาง
วิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จ านวน 1 รายแล้ ว เห็ น ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ต) เสนอการกาหนด
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระ
ลับ)
รับทราบ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียบร้อย
แล้ว โดยคณบดีและคณาจารย์ได้เข้าพบ
นายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว

กิจ กรรมการรับ น้ องในมหาวิ ท ยาลั ย รับทราบ
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นมากไม่ อ ยากเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมรับน้องเพราะเป็นการรับน้อง
ที่ไม่สร้างสรรค์ จึงขอให้มหาวิทยาลัย
จั ด กิ จ กรรมรั บ น้ อ งอย่ า งสร้ า งสรรค์
เช่น โครงการติวหนังสือหักับรุ่นน้อง
การออกค่ายอาสา เป็นต้น
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ระเบียบวาระ
6
6.3

6.4

6.5

มติที่ประชุม
เรื่อง
เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการ (ต่อ)
การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาขอให้ รับทราบ
มหาวิทยาลัยเน้นการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก จะมีวิธีการอย่างไรให้รุ่นน้อง
ได้รับประสบการณ์ดี ๆ จากรุ่นพี่
กิจกรรมเหล่านีจ้ ะทาให้นักศึกษา
มีความรูส้ ึกรักและผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย
ขอชื่นชมนักเรียนโรงเรียนสาธิต
รับทราบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ตดิ อันดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
ที่นักเรียนสอบได้คะแนนแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
หรือโอเน็ต สูงสุด 50 อันดับแรก
จากจานวนทั้งสิ้น 2,875 โรงเรียน
ทั้งที่เป็นคะแนนเฉลี่ยรวม 5 รายวิชา
และคะแนนเฉลีย่ เป็นรายวิชา
ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคม
อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ติดอันดับที่ 4 ได้คะแนน 313.28
กองบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย รับทราบ
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ รั บ
มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย ให้ จั ด
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ จานวน
1 รุ่ น ๆ ละ 30 คน ในวั น ที่ 26-27
ธันวาคม 2560 โดยมีเนื้อหาในการ
อบรมให้ความรู้ในเรื่องหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน จรรยาบรรณใน
ความเป็นครู ฯลฯ

ผลการปฏิบัติตามมติ

เลขานุการสภาวิชาการ และผู้อานวยการ
กองบริการการศึกษาได้กาหนดจัดโครงการ
พัฒนาอาจารย์ใหม่ จานวน 1 รุ่น ๆ ละ
30 คน ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560
ณ จังหวัดนครราชสีมา

มติ ที่ ปร ะชุ ม รั บท รา บข้ อ มู ล กา รด า เนิ นง านแ ละ ผล การ ด า เนิ นงา นต าม มติ ที่ ปร ะชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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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

ที่

สาขาวิชา

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)
28 ส.ค. 2558

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

7 ต.ค. 2558

21 ต.ค. 2558

25 พ.ย.59

17 มิ.ย. 2558

4 พ.ย. 2558

18 พ.ย. 2558

5 ส.ค.59

23 ธ.ค. 2558

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

15 ส.ค.59

13 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

7 เม.ย.60

25 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

27 ก.ค.59

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59
1 ธ.ค.59

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

3 พ.ค. 60

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59

16 ก.พ. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

12 ต.ค.59

10 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

12 ต.ค.59
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ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาขาวิชา
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)
2 มี.ค. 2559

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

27 ก.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

29 มิ.ย.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

17 พ.ค.60

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

27 ก.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

2 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

2 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

1 ธ.ค.59

10 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

29 มิ.ย.59

15 พ.ย. 2559

7 ธ.ค. 2559

18 ม.ค. 2560

7 เม.ย.60

2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา จานวน 11 หลักสูตร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร ส่วนอีก 10 หลักสูตร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยังไม่รับทราบหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1
2

สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย
วันที่ส่ง
เห็นชอบ
เอกสารให้
สกอ.
ครั้งที่ วันเดือนปี

วันที่
สกอ.
รับทราบ

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

20 ก.ย.
60

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

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

-

การดาเนินการ
สกอ.รับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
สกอ.ส่งคืน
หลักสูตร วันที่ 8
มิถุนายน 2560
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

3
4

สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย
วันที่ส่ง
เห็นชอบ
เอกสารให้
สกอ.
ครั้งที่ วันเดือนปี

วันที่
สกอ.
รับทราบ

รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
8 ก.ย.60 รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
สกอ.ส่งคืน
หลักสูตร วันที่ 8
มิถุนายน 2560
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.
รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ.

ครั้งที่

วันเดือนปี

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

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)
ศป.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย
(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

3/2560

1 มี.ค. 60 4/2560

19 เม.ย.
60

19 พ.ค. 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

19 พ.ค. 60

8

ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร

4/2560
5/2560

12 ก .ค.
60

11 ส.ค.60

9

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

4/2560
5/2560

12 ก .ค.
60

11 ส.ค.60

6/2560

18 เม.ย. 8/2560
60
7 มิ.ย.60
18 เม.ย. 8/2560
60
7 มิ.ย.60
2 ก.ค.60 8/2560

12 ก .ค.
60

31 ก.ค.60

6/2560

2 ก.ค.60 8/2560

12 ก .ค.
60

31 ก.ค.60

5
6

10 รป.บ. สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
11 รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

การดาเนินการ

มติทปี่ ระชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 3.3

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2560
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ ข้อมูลการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2560
มีรายละเอียดดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2558)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี
พ.ศ. 2556)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ.
2558)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี
พ.ศ. 2557)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ.
2555)

2
3

4
5
6

สภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่ วันเดือน
ครั้งที่
วันเดือนปี
ปี
4/2560
18
8/2560
12 ก.ค.
เม.ย.
2560
2560
5/2560 7 มิ.ย.
9/2560
9 ส.ค.
2560
2560

วันที่ส่ง
เอกสาร
ให้สกอ.

วันที่ สกอ.รับทราบ

11 ส.ค.
2560
7 ก.ย.
2560

6/2560

5 ก.ค.
2560

9/2560

9 ส.ค.
2560

7 ก.ย.
2560

6/2560

5 ก.ค.
2560

9/2560

9 ส.ค.
2560

7 ก.ย.
2560

5/2560

7 มิ.ย.
2560

10/2560

27 ก.ย.
2560

25 ต.ค.
2560

5/2560

7 มิ.ย.
2560

10/2560

27 ก.ย.
2560

25 ต.ค.
2560

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับ ปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 3.4

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์
หรืองานสร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นากลับไปปรับปรุงแก้ไข
โดยให้เสนอเป็นคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้แนบประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา และนาเสนอสภาวิชาการเป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.

[2-13]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทาง
วิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภท
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ และให้นาเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
1. ตรวจสอบแก้ไขชื่อตาแหน่งทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2. ปรับรูปแบบและการอ้างอิงหลักการเหตุผล และอานาจหน้าที่ให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ กพอ.
กาหนด
ระเบียบวาระที่ 4.1

การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา ได้ เ สนอหลั ก สู ต รนิติ ศ าสตรบั ณ ฑิต (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/469 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 นั้น
บัดนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/1920 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม รับ ทราบผลการให้ ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1
การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จานวน 7 ราย ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
(ครั้งที่ 3) รวมทั้งสิ้นจานวน 8 ราย
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอให้ ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 3) จานวน 8 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 8 ราย โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 3) ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
บริหารการศึกษา จานวน 1 ราย และในระดับปริญญาโท จานวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย โดยผ่านกระบวนการ
ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอ
ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่ อผู้ขอยื่นสาเร็จการศึกษาแก่
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กาหนด
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยนาย
ทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยสอบผ่านก่อน
สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันได้ นักศึกษาอาจ
ได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ
 ลงตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยคณะกรรมการ หลักสูตร
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)และหลักสูตร
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
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 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 1 ราย
 นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 1 ราย
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกันยายน 2559
– กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 1 ราย
 ไม่ได้ลงตีพิมพ์วารสารวิชาการจานวน 4 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาแผน ข สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไม่ได้กาหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ตามแผน ก ได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
จานวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 3) จานวน 8 ราย
ลา
ที่
1
2
3
4
5

หลักสูตร

ชาย
1
1
1
3

จานวน
หญิง
รวม
1
1
1
1
1
3
4
1
5
8

ค.ด.(การบริหารการศึกษา) แบบ 2.1
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2
ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้ แผน ก แบบ ก2
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
รวม
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาการเสนอให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 3) จานวน 8 ราย
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จานวน 1 ราย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ส่ว นการพิจ ารณาเสนอให้ ปริ ญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 7 ราย ที่ประชุม
ยั ง ไม่ พิ จ ารณาและมอบหมายให้ ส านั กงานคณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึ ก ษาไปด าเนิ น การตรวจสอบแก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้
1. แก้ไขข้อความหน้า 6 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ให้แก้ไขในช่องวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ เป็น ชื่อแหล่งตีพิมพ์หรือชื่อวารสาร ไม่ใช่เป็นการประชุมวิชาการ ส่วนหน้า 7 ให้ตัดคาว่า “ลง”ออก
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ควรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเลือกที่เป็นลูกศิษย์ และประธานจะต้องแนบผลงานวิจัยเพื่อให้ทราบว่าทางานวิจัยอะไร
เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. มีข้อเสนอแนะว่าควรกาหนดให้นักศึกษาเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ หรือมีการนาเสนอผลงาน
ในต่างประเทศบ้าง โดยสาขาวิชาอาจกาหนดว่าจะต้องลงวารสารระดับใด
4. วิทยานิพนธ์ราย นายนพปฎล บุญพงค์ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่างานวิจัยที่ทายังไม่มีอะไร ที่เป็นข้อ
ค้นพบที่แปลกใหม่หรือแตกต่าง และหน้า 9 Abstract บรรทัดที่ 8 ให้ปรับขึ้นมาเป็นบรรทัดที่ 7
5. วิทยานิพนธ์ราย นางอุทุมพร เกิดมงคล ให้แก้ไขบทคัดย่อภาษาไทย โดยเพิ่มคาว่า “เพื่อ”หลังคาว่า
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ส่วนข้อ 1-3 ไม่ต้องมีคาว่าเพื่อนาหน้าอีก ส่วนคาว่า “ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน” ให้แก้ไข
เป็น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาว่าค่าเฉลี่ยให้ใช้สัญลักษณ์ x
6. การค้นคว้าอิสระราย นางสาวกรรณภรณ์ เจียงสว่าง ชื่อเรื่องต้องไม่ขึ้นต้นด้วยคาว่า “การศึกษา”
และพบว่ามีการพิมพ์ผิดหลายที่รวมทั้งมีข้อสังเกตการใช้คาว่า “ซื้อในวันที่อยากซื้อ”
7. การค้นคว้าอิสระราย นางสาวพิศชนก สุนทรพฤกษ์ ให้แก้ไข จากคาว่าการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา เป็นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
8. เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ต้องมีความพร้อมมากกว่านี้
เนื่ องจากมีความผิ ดพลาดเกิดขึ้นทั้งระบบ มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบความ
ถูกต้องอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะนาเสนอสภาวิชาการพิจารณาแล้วเสนอเป็นระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้ง
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ......
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ......
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ ก ษาได้มี ก ารปรับ แก้ ไ ขข้ อ บัง คั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ทาให้ระเบียบที่สานักงาน
คณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึก ษาใช้อ ยู่ ปั จ จุ บั นไม่ส อดคล้ อ งกั น กับ ข้อ บัง คั บฉบับ ใหม่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา จึงดาเนินการปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจั ดตั้งและการ
บริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับปัจจุบัน โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ......
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หลักการออกระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยให้นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย และนาเข้าสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบในการปรับจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อานวยการส านั กงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบในการจานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามมติ ที่ ป ระชุม สภามหาวิ ท ยาลั ยในการประชุ ม ครั้ง ที่ 8/2560 เมื่ อวั น พุธ ที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) โดยมีเงื่อนไขการปิดหลักสูตร เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาหรือสาเร็จ
การศึกษาเรี ย บร้ อยแล้ ว และมติการเห็ นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คงเหลืออาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน
2 ราย เพื่อใช้ศักยภาพของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไม่มีหน้าที่ดูแลการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
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เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงอาจา รย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) มีผลให้จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 แต่ ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในข้อ 10.3.2 กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
สาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษา น้อยกว่า 10 คน
ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตรนั้นให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุกร นาคธน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ ดูแลให้คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ จานวน 3 คน
และการค้น คว้าอิสระกับนั กศึกษา จานวน ๑ คน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ดูแลให้คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ จานวน 1 คน
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2554)
มติที่ประชุม เห็นชอบในการปรับจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) และให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่ส าระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบ (ร่าง) คาสั่ ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เพื่อให้การดาเนินการประชุมสภาวิชาการ ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เลขานุการสภาวิชาการ
จึงขอนาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ เพื่อให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบและ
ให้ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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มติที่ประชุม เนื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
จึงขอถอนวาระนี้ออกและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา
3542402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา 3542402
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลงคาอธิบาย
รายวิชา 3542402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) (สมอ.08) เนื่องจาก รองศาสตราจารย์วันทนีย์
แสนภักดี อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เกษียณอายุการต่อราชการ คณะและสาขาวิชาจึงได้บรรจุแต่งตั้งอาจารย์
ใหม่ มาทดแทน คือ นายพัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา 3542402 การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 3(3-0-6) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา
3542402 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) (สมอ.08)
มติ ที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช า
การตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) จาก รองศาสตราจารย์วันทนีย์ แสนภักดี เป็น นายพัทธ์พ สุตม์ สาธุนุวัฒน์
และเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา 3542402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสภาวิชาการขอให้ตรวจสอบชื่อย่อปริญญาของ นายพัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ คาว่า “DPof” เพื่อ
ความถูกต้อง และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่องจาก
นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ย้ายไปประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ และ นางสาวมนภั ทร บุษปฤกษ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ย้ายไปประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะและสาขาวิชาจึงได้บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ จานวน 2 ราย
มาทดแทน คือ นางสาวพัฒน์กมล อ่อนสาลี และ นางสาวจิราภา แสงเรือง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิจารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี เป็น นางสาวพัฒน์กมล
อ่ อ นส าลี แ ละนางสาวมนภั ท ร บุ ษ ปฤกษ์ เป็ น นางสาวจิ ร าภา แสงเรื อ ง และให้ แ ก้ ไ ขชื่ อ สาขาวิ ช าของ
นางสาวจิราภา แสงเรือง เป็น (Management Information System) ส่วนในประวัติคุณวุฒิให้ตัดผลงานวิชาการ
พ.ศ. 2560 ออกเนื่องจากยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กาหนด และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางสาวมนภัทร บุษปฤกษ์ นาเสนอ
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ย สาขาวิ ช าการจั ด การธุร กิจ โรงแรม คณะวิ ทยาการจั ดการ ได้ ดาเนิ นการพั ฒ นาปรับ ปรุ ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
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วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ นาเรื่องนี้เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม ให้คณะและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนาหลักสูตรกลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป โดย
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมากเกินไป ให้ปรับลดลงเพราะสถานการณ์มีการแข่งขันทางการตลาด
สูง หน่วยกิตจึงมีความสาคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อความได้เปรียบ
2. หน้า 4 ข้อ 11.1 ให้เพิ่มข้อมูลเชิงสถิติที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ส่วนข้อมูลท้องถิ่นมีการสารวจน้อยเกินไป
และให้ปรับการเขียนใหม่ในมิติเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรนี้ ปัจจุบันมีทิศทางอย่างไร
การท่องเที่ย วเป็นอย่างไร ไม่ควรนาข้อมูลบางอย่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ไม่เกี่ยวข้องมาอธิบาย รวมทั้งควรเรียบเรียงข้อความตามลาดับหลักการเหตุผล
3. หน้า 4 หัวข้อสถานการณ์ฯ ในการพัฒนาหลักสูตรได้กล่าวถึง Mice แต่ในหลักสูตรไม่มีรายวิชาด้าน
Mice รวมทั้งแนวคิด 4.0 และการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
4. หน้า 7 ข้อ 12.2 ให้ปรับการเขียนใหม่ เน้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องและสาขาวิชาดาเนินการได้จริง
5. หน้า 8 ข้อ 13.2 ให้แก้ไขเป็นกลุ่มวิชาเลือกเสรีของ
6. ข้อ 9 ปรับการเขียนปรัชญา ให้มีลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมตามโครงสร้างหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ไม่ใช่ทางศิลปศาสตร์
7. หน้า 12 ข้อ 2-3 คณะกรรมการมีความห่วงใยเรื่องปัญหาด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า
สาขาวิชาควรตระหนักในเรื่องนี้ โดยอาจมีแผนดาเนินการรองรับ
8. หน้า 13 ข้อมูลตัวเลขรวมไม่ถูกต้องส่งผลให้การคานวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวไม่ถูกต้อง
9. หน้า 14 ข้อ 2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้ระบุกลุ่มย่อย ก และ ข
10. หน้า 15 เลขตัวที่ 1-3 ให้ระบุความหมายว่าเป็นรายวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
11. หน้า 17 แก้ไขการพิมพ์วิชา 9001309 ให้ถูกต้อง
12. ให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการไปปรับวิชาแกนของกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ในหน้า 19 ให้ลดจานวน
หน่วยกิตวิชาแกนที่มากเกินไปให้เหลือ 30 หน่วยกิต หรือจะบูรณาการรายวิชาบางวิชาเข้าด้วยกัน เช่น เศรษฐศาสตร์
จุลภาคกับเศรษฐศาสตร์มหภาค อาจปรับเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการปรับหลักสูตรเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต
เพื่อลดจ านวนหน่ ว ยกิตในวิช าแกนบริห ารธุรกิจ เพื่อให้ นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิ บัติในวิ ช าเอกให้ มากขึ้ น
นอกจากนั้นการมีวิชาและหน่วยกิตวิชาแกนมากเกินไป ส่งผลทาให้วิชาเอกมีน้อยเกินไปจะกระทบต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต
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13. หน้า 20 ให้ทบทวนชื่อภาษาอังกฤษในหลายวิชามีการสะกดคาผิ ดมากให้แก้ไขให้ถูกต้อง เช่น วิชา
3632401 การด าเนิน งานสัมมนาและงานกิจ การ วิช า 3639201 งานต้อนรับส่ว นหน้าในธุร กิจ โรงแรมไม่
จาเป็นต้องระบุคาว่า in hotel Business วิชา 3631302 วิชาอาหารนานาชาติและวัฒนธรรมไทยคาอธิบาย
รายวิชาไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับชื่อวิชาและให้เรี ยบเรียงลาดับการเขียนใหม่ ชื่อภาษาอังกฤษไม่ควรใช้คาว่า
Tradition ให้ปรับเป็น culture วิชาการดาเนินงานครัวควรแก้ไขจาก Kitchen Operations เป็น Kitchen
Management และหลายวิชาใช้คาไม่อยู่ในในรูปแบบเดียวกัน โดยเฉพาะคาว่าบริการ คาว่าธุรกิจโรงแรมบางครั้งใช้คา
ว่าอุตสาหกรรมบริการ
14. หน้า 21 วิชา 3631401 การจัดกิจกรรมพิเศษและการดาเนินงาน วิชานี้ซ้าซ้อนกับวิชาการ
ดาเนินงานสัมมนาและงานกิจกรรม วิชาการดาเนินงานและการบริการในห้องอาหารซ้าซ้อนกับวิชาอื่น
15. หน้า 22 ไม่ควรจัดกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่
ควรเลือกภาษาต่างประเทศที่มีความจาเป็นต้องใช้มาแทน
16. หน้า 26 วิชาการจัดการสปาเป็นวิชาเลือกไม่ต้องระบุในแผนการเรียน แต่ในขณะที่ขาดวิชาบังคับ
วิชาการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการในแผนการเรียน
17. จานวนข้อในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านมีมากเกินไปให้ปรับลดลงตามความเป็นจริง
18. หน้า 42 ข้อ 3.51 มีการกาหนดผลการเรียนรู้ด้านสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ไว้
แต่ในกลยุทธ์การสอนไม่มีการระบุ จึงให้เพิ่มกลยุทธ์สอนด้านดังกล่าวเป็นข้อ 3.5.2 ข้อ 3)
19. หน้า 79 วิชาแนวทางการเป็นผู้ประกอบการคาอธิบายภาษาอังกฤษคาว่า “การวางแผนธุรกิจ” จะ
ไม่ใช้คาว่า Business plan ให้ปรับคาใหม่
20. หน้า 80 คาอธิบายรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ตัดคาว่า ศึกษา ออก
21. หน้า 88 ให้เพิ่มเงื่อนไขวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเพิ่มข้อความว่า “หรือผ่านการเรียน
รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา”
22. ให้แก้ไขรูปแบบหัวข้อการเขียนผลงานทางวิชาการในประวัติของอาจารย์ ให้เป็นไปตามแบบที่
กาหนด
23. ให้แนบ MOU หน่วยงานที่มีการอ้างอิงความร่วมมือในภาคผนวกด้วย
24. มีข้อสังเกตว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ ดังนั้นจะไม่มีการเปรียบเทียบหลักสูตร
25. ให้เตรียมข้อมูลเพื่อตอบคาถามได้ว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร EP หรือ Bilingual และปรับวิธีการ
เขียนข้อความที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วจะทางานอะไร ในขณะที่หลักสูตรมีความ
คาดหวังต้องการให้บัณฑิตมีความสามารถในการคุมคนและเป็นผู้บริการโรงแรมที่ดี
20. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด
ระเบียบวาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่ส าระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา
ปรั บ ปรุงหลั กสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าสาธารณสุ ขศาสตร์ (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมสภาการ
สาธารณสุ ข ชุ ม ชนแล้ ว สภาฯได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบหลั ก สู ต รของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหนังสือที่ สธช.
161/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบหลั กสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 17 ตุลาคม
2560 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการประจ า คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม เห็ นชอบ หลั กสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าสาธารณสุขศาสตร์ (หลั ก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตดังนี้
1. หน้าปกให้ปรับปี พ.ศ. 2560 เป็น พ.ศ. 2561 ตามข้อเสนอของสานักมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. หน้า 2 ข้อ 5.1 ให้แก้ไขรูปแบบแบบชั้นเรียนเป็น ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
3. หน้ า 4-6 ให้ เพิ่ มข้ อมู ลอั ตราการขาดแคลนบุ คลากรด้ านสาธารณสุ ขศาสตร์ และปรั บแผนพั ฒนา
สาธารณสุขฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) เป็นแผนที่เป็นปัจจุบัน ให้มีข้อมูลท้องถิ่น การทวนสอบของหลักสูตรมา
ประกอบเพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งมีการกล่าวถึงกลุ่มผู้สูงอายุแต่ไม่มีการจัดวิชาไว้ในหลักสูตร
4. หน้า 8 วัตถุประสงค์มีหลายข้อมากเกินไป โดยเฉพาะข้อ 1.3.5 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
คงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีรายวิชาใหม่เพียงวิชาเดียวแต่กลับเป็นรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรกับรายวิชาที่จัดไว้ยังไม่มีวิชาที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เท่าที่ควร
5. หน้ า 10 ข้อ 6 การพัฒนาบุคลากรให้ตัดออก เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแต่จะเป็นเรื่องของ
อาจารย์
6. หน้า 11 ข้อ 2.1.2 แก้ไขการเปิดภาคเรียนที่ 2 จากเดือนเมษายน เป็น เดือนพฤษภาคม
7. หน้ า 20 ทบทวนชื่ อวิ ช าโรคติ ดเชื้ อและโรคไร้ เชื้ อ วิ ช าการดู แลและบ าบั ดโรคเบื้ องต้ นชื่ อวิ ช า
ภาษาอังกฤษให้แก้ไขเป็น care and primary threatment รวมทั้งวิชาการใช้ยาเบื้องต้นให้ตรวจสอบเรื่องการก้าว
ล่วงวิชาชีพให้เรียบร้อย
8. หน้า 26-27 ให้ปรับภาระงานสอนเป็น 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากมากกว่านี้ให้เป็นการมอบหมายภาระงาน
แต่ละภาคเรียน
9. หน้า 30 คุณลักษณะพิเศษควรปรับใหม่ให้เน้นตามข้อสังเกตในหน้า 8
10. ให้ตรวจสอบทบทวนการกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในตาราง cm เช่น วิชาการใช้ยาเบื้องต้น
อนามัยชุมชนควรมีทักษะพิสัยใน Domain ที่ 6
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11. ให้ทบทวนรายวิชาที่ยกเลิกไปในหลายวิชายังมีความจาเป็นกับหลักสูตรและการผลิตบัณฑิต เช่น วิชา
พฤติกรรมสาธารณสุขศาสตร์ วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม วิชาการเสริมสร้างสุขภาพเชิงบูรณาการ
วิชามรณะศึกษาเป็นต้น หรืออาจจะปรับให้มีเนื้อหาดังกล่าวแฝงไว้ในรายวิชาใดบ้าง รวมทั้งวิชาอนามัยครอบครัว
ควรเพิ่มเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเข้าไป
12. การปรับหลักสูตรไม่ควรให้ความสาคัญกับร่าง มคอ.1 อย่างเดียว ให้พิจารณาถึงบริบทความน่าสนใจ
และการสร้างคนไปทางานได้
13. หน้า 79 วิชา 4072106 แก้ไขคาว่า “ไมโคพลาสมา” เป็น ไมโครพลาสมา
14. หน้า 80 และหน้าอื่น ๆ ในคาอธิบายรายวิชาพบว่ามีการพิมพ์สระ วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้องอาจเนื่องมาจาก
ปัญหาการกาหนดรูปแบบการพิมพ์
15. หน้ า 85 วิชาการวางแผนและประเมินผลโครงการสาธารณสุขศาสตร์ ให้เพิ่มเนื้อหาสาธารณสุขใน
ท้องถิ่นให้เห็นภาพมากกว่านี้ ส่วนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ให้เพิ่มเงื่อนไขว่า “หรือผ่านการเรียนรายวิชา
การเตรียม สหกิจศึกษา”
16. หน้า 128-137 ภาระงานสอนให้ปรับรูปแบบการเขียนให้เหมือนกันเช่นระบุคาว่า “วิชา”หน้าชื่อวิชา
ทุกวิชา
17. หน้า 132 ตาแหน่งทางวิชาการจากอาจารย์ แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18. หน้า 141 แก้ไขคาสั่งคณะกรรมการใหม่เนื่องจากขาดรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(บุคคลภายนอก)
อย่างน้อย 2 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน และหน้า 142 คาสั่งมีรายละเอียดไม่สมบูรณ์เช่น ขาดหน้าที่และไม่มีผู้ลงนาม
เอกสาร
19. เพิ่มข้อมูลการ MOU ในภาคผนวกด้วย
20. ให้ คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลั กสู ตร
ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ จากนั้นให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปโดยไม่ต้องนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5.9

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Abhinav Education Society,
Akole ประเทศอินเดีย
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Abhinav Education Society, Akole
ประเทศอินเดีย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้จัดทาความร่วมมือกับ Abhinav Education Society, Akole
ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งทางคณะวิทยาการ
จัดการได้มีการเจรจาที่จะคงความร่วมมือกับทั้งสองสถาบันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้ง ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
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10/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Abhinav Education Society, Akole ประเทศอินเดีย
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ Abhinav Education Society, Akole ประเทศอินเดีย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.10

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Hue Tourism College ประเทศเวียดนาม
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Hue Tourism College ประเทศเวียดนาม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้จัดทาความร่วมมือกับ Hue Tourism College ประเทศเวียดนาม
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการได้มีการ
เจรจาที่จะคงความร่วมมือกับทั้งสองสถาบันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2560 เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Hue Tourism College ประเทศเวียดนาม
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Hue Tourism College ประเทศเวียดนาม และพิมพ์คาว่า staff ให้ถูกต้อง และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.11

ขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 2 ราย (วาระลับ)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่องขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่งานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
ได้นาเสนอขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.11 โดยผ่านการประชุมกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการเพื่อทาหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการและการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการทั้ง 2 ราย
ข้างต้ น เนื่ องจากเป็ นผลงานทางวิชาการที่ ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ต่ อวงวิชาการ โดยมอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุการ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็ นในการกาหนดตาแหน่งทางวิ ชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
มติ ที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิช าการได้พิจารณาการกาหนดตาแหน่ง ทางวิช าการระดับผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 รายแล้ ว เห็ น ตามที่ คณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ งทางวิช าการ (ก.พ.ว) เสนอ
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.12

ขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 1 ราย (วาระลับ)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่องขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่งานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้
นาเสนอขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย (วาระลับ)
รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.12 โดยผ่ านการประชุมกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการเพื่อทาหน้ าที่พิจารณาให้ ความเห็ นชอบกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการและการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการทั้ง 1 ราย
ข้างต้ น เนื่ องจากเป็ นผลงานทางวิชาการที่ ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ต่ อวงวิชาการ โดยมอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุการ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็ นในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย (วาระลับ)
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[2-7]
มติ ที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิช าการได้พิจารณาการกาหนดตาแหน่ง ทางวิช าการระดับผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 รายแล้ ว เห็ น ตามที่ คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ง ทางวิช าการ (ก.พ.ว) เสนอ
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตเรื่องผลงาน
วิชาการทั้ง 3 เล่ม ไม่ตรงกับสาขาวิชานิติศาสตร์ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 (วาระพิเศษ)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 (วาระพิเศษ)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 (วาระพิเศษ)
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 (วาระพิเศษ)
ในวัน 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 13.00 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
ผูต้ รวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผูต้ รวจ/ทาน
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