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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
5. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
8. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
9. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นริสานันท์
2. ผศ.ดร.ภาคิน
3. นายณัฐพร

เดชสุระ
โชติเวชศิลป์
นิรังสรรค์

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

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดประชุมเวลา 09.15 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการ ชุดใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาการชุด
ใหม่ และขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านที่ให้เกียรติเป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 36/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ 36/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีอานาจและ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 ว่าด้วยสภาวิชาการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ พร้อมนี้ได้ให้คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านแนะนาตัวให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ โดยอธิ ก ารบดี ได้ แ จ้ ง เรื่ อ งอ านาจและหน้ าที่ ข องคณะกรรมการสภาวิ ช าการ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 สภาวิชาการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจ ารณาเสนอวิสั ยทัศน์ กาหนดนโยบายวิชาการ และหลักสู ตรการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาเสนอดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(3) พิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(4) พิจ ารณาเสนอการจั ดตั้ง ยุบ รวม และยุบ เลิ กคณะ สถาบั น สานัก ศูน ย์ ส่ วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการเสนอแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงาน
ดังกล่าว
(5) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
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(6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(7) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
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(8) แสวงหาวิธีการที่จะทาให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับปรุง
การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและส่งเสริม
วิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น
(9) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพก าลั งเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การท า
ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย ในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากรทรัพยากร และความชานาญ
ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(10) พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
(11) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานด้ า นวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย
(12) ให้คาปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการดีมอบหมาย
(13) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่
ในอานาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 41/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ เรื่ อ ง ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ 41/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.4

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
สาระสาคัญโดยย่อ
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ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม นาเสนอ เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบ
นาเอกสารมาใส่ในรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.5

ประเด็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อการบริหารหลักสูตร
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บ ารุ งเวช อธิ การบดี ประธานการประชุ ม น าเสนอ ประเด็ น ข้ อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อการบริหารหลักสูตร มีดังนี้
1. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1.1 การระบุอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ควรระบุอาชีพที่เป็นรูปธรรม เป็นอาชีพที่ผู้สาเร็จ
การศึกษามีทักษะ สามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
1.2 การระบุ สถานการณ์ ภ ายนอกหรือการพัฒ นาที่จาเป็นต่อการพัฒ นาหลักสูตร ควรระบุ
สภาพที่เป็นจริง การใช้ข้อมูลจากการทวนสอบ การใช้มูลความต้องการแรงงาน และความต้องการศึกษาต่อของ
ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษา
1.3 ปรัชญาของหลักสูตร ควรสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตร ว่าจะจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอย่างไร
1.4 การระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ได้กาหนดไว้
1.5 การจั ด รายวิ ช าหมวดวิ ช าเฉพาะในกลุ่ ม วิ ช าบั ง คั บ ให้ จั ด รายวิ ช าครอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เน้น การปฏิบัติ ตัดรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องให้ เป็นวิชาเลือก จานวนหน่วยกิตในราย
วิชาเอกควรมีมากกว่ารายวิชาในหมวดอื่น ๆ
1.6 การกาหนดรหัสวิชา ในแต่ละรายวิชาควรเรียงลาดับความยากง่ายและหมวดหมู่เนื้อหาของ
รายวิชาให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนด
1.7 การจัดแผนการศึกษาควรจัดลาดับรายวิชาจากง่ายไปยาก
1.8 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรมีงานวิจัยในศาสตร์ของตนเอง ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
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1.9 การกาหนดผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในภาพรวมทั้งหลักสูตรจะต้องครบทุก
มาตรฐาน รายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ควรมีผลการเรียนรู้เหมือนกัน
1.10 การกาหนดชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีรูปแบบเดียวกัน
1.11 การตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. การพิจารณาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 การระบุกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างต้องชัดเจน
2.2 การน าเสนอผลการวิจัย จะต้องนาเสนอให้ ครบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
จะต้องตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.3 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ ควรมีงานวิจัยในเรื่องที่
ดูแลวิทยานิพนธ์
2.4 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยควรตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการ
2.5 ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ส อบ
วิทยานิพนธ์ก่อนการจัดการสอบเพื่อให้ผู้สอบมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อเสนอ/ญัตติ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.6

แนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จากข้อเสนอแนะคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อการบริหารหลักสูตร
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม นาเสนอ แนวทางการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจากข้อเสนอแนะคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อการบริหารหลักสูตร
ข้อเสนอ/ญัตติ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.7
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม นาเสนอ เรื่อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบ
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มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ให้นาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิชาการของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้นามาแจ้งในที่ประชุมสภาวิชาการ ด้วย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่ อขอให้ ที่ประชุมสภาวิช าการพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
17 มกราคม 2561 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 และครั้งที่ 3/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
11.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-โปรตุ เกส ชั้ น 2 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา นั้ น เจ้ าหน้ าที่ ได้บั น ทึ ก และจัด ท ารายงานการประชุ ม รวมทั้ งน าเสนอผู้ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
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2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
2/2561 และครั้งที่ 3/2561 โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 หน้า [2-27] ให้ปรับการเขียนความ
เป็ น มา/เรื่ อ งเดิ ม /ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ 1 เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรอยุ ธ ยาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
การพัฒนาท้องถิ่น มีความต้องการสร้างที่จะความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน ท้องถิ่น ตอบสนองโยบายของรัฐบาล
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาอยากจน ที่มีความเลื่อมล้าในสังคม ได้ศึกษาเล่าเรียน มหาวิทยาลัยจึงมี
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นโยบายท างานร่ ว มกั บ โรงเรี ย นในพื้ น ที่ จึ งขอความเห็ น ชอบเพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งการยกเว้ น
ค่าลงทะเบียนแบบเหมาะจ่ายตลอดหลักสูตรสาหรับนักศึกษาภาคปกติ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรือข้อมู ล การดาเนิ น งานและผลการดาเนิ นงานตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพัน ธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้ องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส ชั้น 2 อาคาร
สานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-5]
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 2/2561 และครั้งที่ 3/2561
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รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
3

เรื่อง

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว
และคณะวิทยาการจัดการ ได้นาเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ประชุมมีมติให้คณะและสาขาวิชากลับไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย โดยให้นาเรื่องนี้เสนอเพื่อ
พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 14 มีนาคม 2561
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
และสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ได้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ
ให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน 7 ราย ประจาภาคเรียน
ที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1) เรียบร้อยแล้ว

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

3.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561)

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

3.5

การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน 7 ราย ประจาภาคเรียนที่
1/2560 (ครั้งที่ 1)

เห็นชอบการพิจารณาเสนอให้
ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน 7 ราย ประจา
ภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1) โดย
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

.
5
5.1

นาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน 1 ราย และระดับปริญญาโท
จานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2)

เห็นชอบการพิจารณาเสนอให้
ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จานวน 1 ราย และ
ระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย รวม
ทั้งสิ้น 2 ราย ประจาภาคเรียนที่
1/2560 (ครั้งที่ 2) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
และสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ได้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

วิชาการ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับ
ต่อไป
ปริญญาเอก จานวน 1 ราย และระดับ
ปริญญาโท จานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2
ราย ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2)
เรียบร้อยแล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระ
5
5.2

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน
167 ราย

5.3

ขอความเห็นชอบการยกเว้น
ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอด
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาภาคปกติ
ปี พ.ศ. 2561

5.4

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ
Wuhan University
Communication
และ Tumyu Group Co., Ltd.
สาธารณรัฐประชาชนจีน

5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

มติที่ประชุม
เห็นชอบการพิจารณาเสนอการให้
ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่
1/2560 จานวน 167 ราย และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เห็นชอบการยกเว้นค่าลงทะเบียน
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ปี พ.ศ.
2561 หากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะเสนอขอทุนการศึกษา
เพิ่มเติม ให้บันทึกเสนอวาระเรื่อง
การขอทุนการศึกษาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) เพื่อพิจารณาต่อไป
เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Wuhan
University of Communication
และ Tumyu Group. Co., Ltd
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ.
2559) (สมอ.08) จาก นายไพฑูรย์

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว และกองบริการการศึกษาได้นาเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจา
ภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 167 ราย
เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้ดาเนินการจัดทา
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าลงทะเบียน
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สาหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ตามโครงการทุน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่
24 มกราคม 2561
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
และงานวิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว และ
กองนโยบายและแผนได้นาเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Wuhan University
of Communication และ Tumyu
Group. Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน
เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

สมัครกิจ เป็น นายสุรชัย บุญเจริญ
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การเปลีย่ นแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)เรียบร้อยแล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระ
5
5.6

5.7

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการจัดการเรียนการสอน
ในแผนการศึกษา และปรับเงื่อนไข
รายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนคาอธิบาย
รายวิชา 4064601 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม
และ 4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
(สมอ.08)

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การจัดการเรียนการสอนในแผน
การศึกษา และปรับเงื่อนไขรายวิชา
ที่ต้องผ่านมาก่อนคาอธิบายรายวิชา
4064601 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม และ
4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงานด้าน
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดย
ให้แก้ไขทั้งระบบในหลักสูตร และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการจัดการเรียน
การสอนในแผนการศึกษา และปรับเงื่อนไข
รายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนคาอธิบายรายวิชา
4064601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
สิ่งแวดล้อม และ 4064602 การฝึกสหกิจ
ศึกษาในงานด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปีพ.ศ. 2556) (สมอ.08)
เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติให้คณะ
และสาขาวิชากลับไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
นาเรื่องนี้เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 มีนาคม
2561

เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระ
5
5.1

รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 (วาระพิเศษ)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง
มติที่ประชุม
ผลการปฏิบัติตามมติ
นาเสนอเพื่อพิจารณา
เห็ น ชอบการท าความร่ ว มมื อ และ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ขอความเห็นชอบการทาความร่วมมือ เห็ นชอบ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน และ
และเห็ น ชอบข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ร ะ ห ว่ า งม ห า วิ ท ย า ลั ย ราชภั ฏ งานวิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว และกอง
ร ะ ห ว่ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กั บ บริ ษั ท ให้ นโยบายและแผนได้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กั บ บริ ษั ท ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการศึ ก ษา เจี ย งซี สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
คาปรึกษาด้านการศึกษา
ไท่เคอจิ่น จากัด สาธารณรัฐประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้อภิปราย
เจี ย งซี ไ ท่ เคอจิ่ น จ ากั ด สาธารณรั ฐ จีน โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ กันอย่างกว้างขวาง อธิการบดีจึงขอถอน
ประชาชนจีน
ของคณะกรรมการสภาวิช าการและ วาระออกจากการพิจารณา
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยอธิการบดีได้แจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชาการทราบในกรณีที่มีวาระ
พิจารณาเรื่องการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญคณะกรรมการสภา
วิชาการประชุมเป็นวาระพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
7 อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
8
และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
9
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

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
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

12
13
14
15

(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)

2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559

2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559
30 มี.ค.
2559

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ที่
16
17
18
19
20

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/
สาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 2 มี.ค. 2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2 มี.ค. 2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
2 มี.ค. 2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
10 มี.ค. 2559
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15 พ.ย. 2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สภา
วิชาการ
(เห็นชอบ)

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

30 มี.ค.
2559
7 เม.ย.
2559
7 เม.ย.
2559
7 เม.ย.
2559
7 ธ.ค.
2559

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

20 เม.ย. 2559

1 ธ.ค.59

20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59
18 ม.ค. 2560

7 เม.ย.60

2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 12 หลักสูตร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน 7 หลักสูตร ส่วนอีก 5 หลักสูตร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยังไม่รับทราบหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภาวิชาการเห็นชอบ
ครั้งที่

วันเดือนปี

สภามหาวิทยาลัย
วันที่ส่ง
เห็นชอบ
เอกสารให้
สกอ.
ครั้งที่ วันเดือนปี

วันที่
สกอ.
รับทราบ

1

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

2

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

8 พ.ย.
60

ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และสังคม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

8 ก.ย.60

3
4

การดาเนินการ

สกอ.ส่งคืน
หลักสูตร วันที่ 8
มิถุนายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

5

รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

-

สกอ.ส่งคืน
หลักสูตร วันที่ 8
มิถุนายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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วันที่ส่ง
วันที่
เอกสารให้
สกอ.
สกอ.
รับทราบ
19 พ.ค. 60 8 พ.ย.
60

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

19 พ.ค. 60

16 พ.ย.
60

4/2560
5/2560

12 ก .ค.
60

11 ส.ค.60

16 พ.ย.
60

12 ก .ค.
60

11 ส.ค.60

13 พ.ย.
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

10/2560

22 พ.ย.
2560

13/2560

13 ธ.ค.
60

13 บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

2/2561

17 ม.ค.
61

2/2561

14 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)

2/2561

17 ม.ค.
61

2/2561

8

ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
9 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)
10 รป.บ. สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
11 รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
12 ศ.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ

4/2560
5/2560

การดาเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.3

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2560
สาระสาคัญโดยย่อ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ ข้อมูลการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2560
มีรายละเอียดดังนี้

[2-15]
สภาวิชาการเห็นชอบ
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)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2558)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2557)

2

3

4

5

6

7

8

9

ครั้งที่
4/2560

5/2560

วัน
เดือนปี
18
เม.ย.
2560
7 มิ.ย.
2560

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ส่ง
เอกสาร
ให้สกอ.

วันที่ สกอ.รับทราบ

8/2560

12 ก.ค.
2560

11 ส.ค.
2560

9/2560

9 ส.ค.
2560

7 ก.ย.
2560

7 ธ.ค.2560

6/2560

5 ก.ค.
2560

9/2560

9 ส.ค.
2560

7 ก.ย.
2560

28 ธ.ค.2560

6/2560

5 ก.ค.
2560

9/2560

9 ส.ค.
2560

7 ก.ย.
2560

10 ม.ค.2561

5/2560

7 มิ.ย.
2560

10/2560

27 ก.ย.
2560

25 ต.ค.
2560

28 ธ.ค.2560

5/2560

7 มิ.ย.
2560

10/2560

27 ก.ย.
2560

25 ต.ค.
2560

5/2560

7 มิ.ย.
2560

11/2560

11 ต.ค.
2560

13 พ.ย.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

10

11

12

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี
พ.ศ. 2557)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

11/2560

11 ต.ค.
2560

13 พ.ย.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

[2-16]
สภาวิชาการเห็นชอบ
ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

13

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธูรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

14

15

16

17

ครั้งที่
8/2560

วัน
เดือนปี
4 ต.ค.
2560

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ส่ง
เอกสาร
ให้สกอ.

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

5/2560

7 มิ.ย.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

10/2560 22 พ.ย.
2560

13/2560

13 ธ.ค.
2560

12 ม.ค.
2561

10/2560 22 พ.ย.
2560

13/2560

13 ธ.ค.
2560

12 ม.ค.
2561

วันที่ สกอ.รับทราบ

2 ก.พ.2561

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2559

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1

การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยาได้ เสนอหลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาจีน (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2558) เพื่ อให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิ จารณารับ ทราบการให้ ความเห็ นชอบ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/1443 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 นั้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/227 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

[2-17]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการให้ ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาจี น
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

ระเบียบวาระที่ 4.2

การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจ ารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/436 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตให้ ดร.นริ ส สานั น ท์ เดชสุ ร ะ
ผู้อานวยการสานั กงานคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561
จานวน 1 ราย โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอ
ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
[2-18]
- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่ อ เอกสารครบถ้ว นถูก ต้ อ งแล้ ว นั กศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรายชื่อ ผู้ ข อยื่ น ส าเร็จ การศึก ษา
แก่เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน
 นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจานวนหน่วยกิตครบถ้วน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กาหนดไว้
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
จานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย
จานวน
ลาดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1
1
รวม
1
1
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จ ารณาเสนอการให้
ประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่ มเติม) จานวน 1 ราย และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
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เนื่องจาก ดร.ปรียา ผาติชล อาจารย์ประจาหลักสูตรได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง คณะและสาขาวิชา จึงพิจารณาให้
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน เพื่อให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
นาเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) จาก ดร.ปรียา ผาติชล
เป็น ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะวิทยาการจัดการ และสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เสนอ
เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ป ระจาหลักสูตรบริห ารธุรกิจมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ.
2557) (สมอ.08) จาก ดร.ปรียา ผาติชล เป็น ดร.เมธารัตน์ จันตะนี และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขบันทึกข้อความขอเสนอเรื่องเพื่อนาเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ข้อ 2. เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม จาก ดร.ปรียา ผาติ
ชล ซึ่งเป็นนักวิจัยอิสระเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
ได้ขอลาออก แก้ไขเป็น ดร.ปรียา ผาติชล ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง เมื่อเดือน
มิถุนายน 2560 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

มาตรฐานของหลักสูตร และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานงานชี้แจงกับคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ และผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ นาเสนอเรื่อ ง ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
นาฏศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพั ฒนาปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ได้รับนโยบายจากอธิการบดีในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทางด้านนาฏศิลป์ และ
ให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตในศาสตร์วิชาชีพครู เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
ดังกล่าว สาขาวิชาศิลปะการแสดงจึงปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

[2-20]
ศิลปะการแสดง เป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
โดยให้ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ และให้ นาเสนอ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสูตรหลักสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
มติที่ประชุม ให้นาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภาวิชาการครั้งต่อไป
โดยให้นาเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. มอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานกรรมการบริห ารหลักสูตร
สาขาวิชานาฏศิลป์ นาหลักสูตรนี้เสนอเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม
สภาวิชาการ และหลักสูตรนี้ให้สังกัดคณะครุศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

2. ให้สารวจความต้องการรับเข้าบรรจุในตาแหน่งครูสาขาวิชานาฏศิลป์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ผลิ ต
ครูสาขาวิชานี้ ศึกษาจากศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนาเสนอ
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลการวิจัย
3. วิชาในโครงสร้างหลักสูตรไม่เน้นผลิตครูสอนนาฏศิลป์ ให้ทบทวนรายวิชาในหลักสูตร กลุ่มวิชาบังคับ
และวิชาเลือกอีกครั้ง โดยให้คานึงถึง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้เพิ่มเติ มวิชาภาษาอังกฤษและเรื่อง
ICT เข้าไปในหลักสูตร
4. ทบทวนการเขียนเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ครอบคลุมกับเนื้อหาหลักสูตร
5. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ข้อ 8.1 ครูผู้สอนด้านนาฏศิลป์และ
การแสดงให้ตัดออก ให้ใช้คาว่า บุคลากรทางการศึกษา
6. หน้า 6 ให้ปรับการเขียน ข้อ 1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
7. หน้า 9 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ข้อ 1) ระดับมหาวิทยาลัย แก้ไขเป็น ระดับอุดมศึกษา
และควรเพิ่มปัญหาพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน
8. หน้า 10 ให้แก้ไขปีงบประมาณ 2558-2562 เป็น ปีงบประมาณ 2561-2565
9. หน้า 23 แก้ไขชื่อวิชา คอมพิวเตอร์สาหรับครุ แก้เป็น คอมพิวเตอร์สาหรับครุศาสตร์
10. หน้า 27 ในตารางที่ 2 ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 แก้ไขเป็น ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
11. หน้า 28 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายที่ 2 เดิม ผศ.กร.สุมิตร แก้เป็น ผศ.ดร.สุมิตร
ให้ตรวจสอบคุณ วุฒิ การศึกษาและปี ที่สาเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตร นางวิช ชุลาดา ตัน
ประเสริฐ และนางสาวธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ได้ จะต้องหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
คุรุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์เพิ่มเติม
12. หน้า 29 ข้อ 3.2.3 ให้เพิ่มรายชื่ออาจารย์พิเศษเข้าไปในหลักสูตร
13. หน้า 40 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ต้องปรับให้สอดรับกับหลักสูตรที่คุรุสภา
รับรอง
14. หน้ า 53 และหน้ า 56 ยั งขาดเนื้อหาส าคัญ เรื่องการผลิ ตบัณ ฑิตให้ มี อัตลั กษณ์ ใฝ่ รู้ อุ ต สาหะ
สานึ ก ดี มี จิ ต อาสา สาขาวิช าได้มีแผนในการพัฒ นานักศึกษาหรือไม่ และหน้า 56 ข้อ 4 มีความคิกริเริ่ม
สร้างสรรค์ แก้เป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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15. หน้า 59 ข้อ 7) ให้ตรวจสอบจานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา คือ 1:8 และข้อ 4.1.1 การรับอาจารย์
ใหม่ บรรทัดที่ 5 อาจารย์สาขาวิชาดนตรีไทย แก้เป็น อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี)
16. หน้า 60 ข้อ 4.1.4 การประกันคุณภาพด้านอาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีไทย แก้เป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี)
17. หน้า 64 ข้อ 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทย แก้เป็น สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี)
18. หน้า 66 ข้อ 11 ให้ตัด X ปีที่ 4 และปีที่ 5 ออก
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19. หน้า 99 วิชาหลักการสร้างละครและงานบนเวที แก้เป็น วิชาหลักการสร้างละครและงานบนเวที
20. หน้า 105 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือเป็นหลักสูตรใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
สาขาวิชาเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ซึ่ง โครงสร้างหลักสูตรเป็นของคณะครุศาสตร์ ขอให้
คณะและสาขาวิชาตรวจสอบด้วย มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกองบริการการศึกษาทาหนังสือ
ทางการสอบถามไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตอบหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
21. หน้ า 137-138 ตรวจสอบค าอธิ บ ายรายวิ ช าการจั ด การเรี ย นการสอนนาฏศิ ล ป์ ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา และวิชาการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้แก้เป็น หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2560
22. หน้า 146 ตรวจสอบประวัติการศึกษาของ นางสาวฤตพชรพร ทองถนอม ระดับปริญญาตรี อีกครั้ง
23. หน้า 148 ให้แก้ไขสถาบันการศึกษาของ นางสาวธิดารัตน์ ภูฒิวัฒนา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ แก้เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
24. หน้า 151-152 ให้แก้ไขคาสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้นาอาจารย์จากคณะครุศาสตร์เข้ามา
เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรด้วย และควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์เข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย
25. หลักสูตรต้องหาจุดเด่นให้ได้ว่าทาไมต้องเรียนครูนาฏศิลป์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26. เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนาฏศิลป์ เข้าไปในหลักสูตร และต้องสอดรับกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอให้ตรวจสอบรหัสวิชาในหลักสูตรอีกครั้ง
27. มคอ.1 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน แต่ในหลักสูตรกาหนดให้มี 7 ด้าน อาจส่งผลกระทบต่อ
การประเมินหลักสูตร
28. อธิการบดี ควรเข้ามาช่วยพั ฒ นา วางแผน และประชุมปรึกษาหารือร่ว มกับคณะมนุษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ โดยสอบถามผู้รู้ในสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อวางแผน
กลยุทธ์เรื่องการจัดการเรียนการสอน การจัดอาจารย์ผู้สอน ร่วมกัน โดยให้ปรึกษาหารือนอกรอบกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
29. มหาวิทยาลั ยควรจั ดสรรงบประมาณการจ้างอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรให้ เพี ยงพอ ประมาณ
3-5 คน
30. หลั กสูตรควรเน้ นอัตลั กษณ์ เรื่อง ศิลปะการแสดง ดนตรี และนาฏศิล ป์ เช่น ราไทย ลิ เก ลาตัด
ดนตรีไทย ซึง่ ในหลักสูตรไม่พบวิชาเหล่านี้ในหลักสูตร โดยนาศักยภาพของคนในพื้นที่มาพัฒนาหลักสูตร
[2-22]

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

31. หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องทาหนังสือไป
ยังสภาวิชาชีพ และต้องระบุในประกาศรับสมัครนักศึกษาว่าหากสาเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องสอบใบประกอบ
วิชาชีพครูด้วยตนเอง และถ้าจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 มาตรฐานวิชาชีพครูจะมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นมาตรฐาน 11 มาตรฐาน ดังนั้นหลักสูตรนี้จะต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายของรัฐบาล และคุรุสภา
32. ให้ คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดี ฝ่ ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้วนของหลั กสู ตร
ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ จากนั้นให้นาเสนอ
สภาวิชาการอีกครั้ง โดยบรรจุอยู่ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
เนื่ อ งจาก Mr. Yoshinori Mizuno และ Mr. Nobuo Watanabe อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รได้ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า ง
คณะและสาขาวิช าจึง บรรจุ อาจารย์ ใหม่ มาทดแทน จานวน 2 ราย คือ Mr. Taro Saito และ ว่าที่ ว่าที่ร้อยตรี
สุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิช าจึ งขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่ น (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยเรื่ อ งนี้ ได้ ผ่ านการประชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้
นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก Mr. Yoshinori Mizuno
และ Mr. Nobuo Watanabe เป็น Mr. Taro Saito และ ว่าที่ว่าที่ร้อยตรี สุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก
Mr. Yoshinori Mizuno และ Mr. Nobuo Watanabe เป็ น Mr. Taro Saito และว่ า ที่ ร้ อ ยตรี สุ พ รชั ย
ปิยะรัตน์วนกุล และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการพัฒ นาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) เนื่องจาก ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เกษียณอายุราชการ คณะและ
สาขาวิชาจึงพิจารณาให้ ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการพั ฒ นาชุ มชนและสั งคม (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.ชิดชัย
สนั่นเสียง เป็น ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง เป็น ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เพื่อรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 จาก 35 คน เป็น 55 คน
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับ นักศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อรับนักศึกษา
ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 จาก 35 คน เป็น 55 คน

[2-24]
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
เปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) เพื่อรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งในเล่มหลักสูตรระบุแผนรับนักศึกษา จานวน
35 คน คณะและสาขาวิ ช าจึ ง มี ค วามประสงค์ ข อเพิ่ ม จ านวนแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม จ านวน 20 คน
มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1

แผนรับนักศึกษาเดิม (คน)
35

แผนรับนักศึกษาใหม่ (คน)
55

โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา
ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อรับนักศึกษา
ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 จาก 35 คน เป็น 55 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 จาก
35 คน เป็น 55 คน และให้นาเสนอสภามหาวิ ทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตให้คณะ
และสาขาวิชาทบทวนจานวนนักศึกษาว่ามีจานวนเท่าใด มีอาจารย์ที่สอนเท่าใด และเป็นไปตามเกณฑ์ 1:25
หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คณะและสาขาวิชาจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 6.1

เลขานุการสภาวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 กองนโยบายและแผนขอความกรุณาคณะกรรมการสภาวิชาการทุก
ท่านร่วมถ่ายรูปเพื่อจัดทารายงานประจาปี 2561 โดยให้แต่งกายชุดสากลสุภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561

[2-25]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 28
มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 28
มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
ผูต้ รวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผูต้ รวจ/ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

