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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
4. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
7. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
8. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นริสานันท์
2. ผศ.ดร.อัจฉรา
3. ดร.กิติมา
4. ดร.เมธารัตน์
5. รศ.ปราณี

เดชสุระ
หล่อตระกูล
ทามาลี
จันตะนี
ตันประยูร

6. ดร.แสงจิตต์

ไต่แสง

7. ดร.ภัทรนันท

สุรชาตรี

8. นายประพันธ์

แสงทองดี

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณ
คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 7/2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 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 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. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมี สาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 7/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 7/2561 โดยให้แก้ไขดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

1. [หน้ า 2-3] ข้ อ 1 ให้ ด าเนิ น การปรับ ปรุงหลั ก สู ต รตามกรอบระยะเวลา โดยให้ เริ่ม ต้ น ปรับ ปรุ ง
หลักสูตรต้นปีที่ 4 ก่อนที่หลักสูตรจะครบอายุ 5 ปี หรือก่อนที่ มคอ. กาหนด 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้คณะและสาขาวิชา
ได้มีเวลาในการปรับปรุงอย่างจริงจังและทันระยะเวลาที่กาหนด แก้เป็น ให้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลา โดยให้เริ่มต้นปรับปรุงหลักสูตรอย่างช้าเมื่อครบปีที่ 4 หรือตามที่ มคอ.กาหนด ทั้งนี้เพื่อให้คณะ
และสาขาวิชาได้มีเวลาในการปรับปรุงอย่างจริงจังและทันระยะเวลาที่กาหนด
2. ข้อ 2 ประธานกรรมการบริห ารหลั ก สู ตร และผู้ รับผิ ดชอบวิเคราะห์ คุ ณ สมบั ติอ าจารย์ แก้เป็ น
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์คุณสมบัติอาจารย์
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3. ข้อ 4 ให้ตัดข้อความ “ทั้งนี้ในหลักสูตรควรมีวิชาทางด้านปฏิบัติการอย่างน้อย จานวน 36 หน่วยกิต”
4. [หน้า 2-4] บรรทัดที่ 13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร แก้เป็น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และบรรทัดที่ 16 การมีวินัย แก้เป็น มีวินัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 7/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรือข้อมู ล การดาเนิ น งานและผลการดาเนิ นงานตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานัก งานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4]
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 7/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
1
1.1

1.2

1.3

1.4

เรื่อง
ที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ให้ ด าเนิ น การปรับ ปรุงหลั ก สู ต รตาม
กรอบ ระ ย ะเวล า โด ย ให้ เริ่ ม ต้ น
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รต้ น ปี ที่ 4 ก่ อ นที่
หลักสูตรจะครบอายุ 5 ปี หรือก่อนที่
มคอ.ก าหนด 1 ปี ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ค ณะ
และสาขาวิชาได้มีเวลาในการปรับปรุง
อย่ า งจริ ง จั ง และทั น ระยะเวลาที่
กาหนด
ให้ ด าเนิ น การตามคู่ มื อ การจั ด ท า
หลักสูตรระดับปริญ ญาตรีต ามที่กอง
บริการการศึกษากาหนด ส่วนในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ศึ ก ษาตามเกณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือตามที่
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กาหนด
ให้ ค ณบดี ประธานกรรมการบริห าร
หลั กสู ต ร และผู้รั บ ผิ ด ชอบวิ เคราะห์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหา
วิ ธี ก าร ใน ก าร ผ ลั ก ดั น เพื่ อ ให้ มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
พิจารณาพัฒนาหลักสูตรให้อยู่ในกลุ่ม
วิ ช าชี พ ห รื อ ป ฏิ บั ติ ก าร ทั้ งนี้ ใน
หลักสูตรควรมีวิชาทางด้านปฏิบัติการ
อย่างน้อย จานวน 36 หน่วยกิต และ
สามารถพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตร
ต่อเนื่องได้

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รั บ ท ร า บ โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ให้
เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการแจ้ ง ไปยั ง
คณบดี ประธานกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้รับทราบแนวทางการ
จัดทาหลักสูตรและถือปฏิบัติต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ทั้ง 4 คณะ ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
2561
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ระเบียบวาระ
1
1.5

5
5.1

เรื่อง
ที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ต่อ)
การบันทึกเสนอระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ใน ค รั้ ง ต่ อ ไป ข อ ให้ ค ณ ะ แ ล ะ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งส่ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความเสนอ
ระเบี ย บวาระการประชุ ม ได้ ที่ ง าน
บริ ห ารงานทั่ ว ไป (ฝ่ า ยธุ ร การ) เพื่ อ
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
อธิการบดีลงนาม
นาเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รั บ ท ร า บ โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ให้
เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการแจ้ ง ไปยั ง
คณบดี ประธานกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้รับทราบแนวทางการ
จัดทาหลักสูตรและถือปฏิบัติต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ทั้ง 4 คณะ ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
2561

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก
นางสาวศาสตร์บญ
ุ ธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์
โรจ เป็น ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์
พานิช และให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะครุศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
โดยคณะและสาขาวิชาได้นาเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
การเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
(สมอ.08)
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะและสาขาวิชาได้นา
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกต์ศลิ ป์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)
เลขานุ การสภ าวิ ช าการได้ แจ้ ง ไป ยั ง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
โดยจะนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม

5.2

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)

เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประยุ ก ต์ ศิ ล ป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดย
ให้ แ ก้ ไขต าม ข้ อเส น อแ น ะ ขอ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.3

การพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญา
ระดับปริญญาเอก จานวน 4 ราย
และระดับปริญญาโท จานวน 17 ราย
รวมทั้ งสิ้ น จ านวน 21 ราย ประจ า

เห็นชอบตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้
ปริญญา ระดับปริญญาเอก
จานวน 4 ราย และระดับปริญญาโท
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ภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 2)

จานวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น
จานวน 21 ราย ประจาภาคเรียนที่
2/2560 (ครั้งที่ 2) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 ในวัน ที่
1 3 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 1 ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารให้ ป ริ ญ ญา
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 4 ราย และ
ระดับปริญญาโท จานวน 17 ราย
รวมทั้งสิ้น จานวน 21 ราย
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ระเบียบวาระ
5
5.4

5.5

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้ า ใจระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กั บ Nanchang
University สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็ น ชอบ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
ร ะ ห ว่ า งม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กั บ Nanchang
University สาธารณรัฐประชาชนจีน
และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนและ
งานวิเทศสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว โดยจะนา
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม
2561 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ Nanchang University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตร เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง
บัณฑิตศึกษา และคณบดีคณะครุศาสตร์
การจั ด การการเรี ย นรู้ (หลั ก สู ต ร
พ.ศ. 2556) แบบมี เงื่ อ นไข โดยให้ และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเงื่อนไข
แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง ระหว่างดาเนินการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ม ติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ท ราบ ข้ อ มู ล ก ารด าเนิ น งาน แ ล ะผ ล ก ารด าเนิ น งาน ต าม ม ติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9
มิถุนายน 2561 มีรายละเอียด จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้
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1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2561
10

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

3

3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

1

2

วิทยาการจัดการ

11

2

1

51

16

6

จานวนหลักสูตรทั้งหมด

รวม

คณะ

สาขาวิชา

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ.
0

สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร

ครุศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7

ค.บ. การสอนภาษาไทย 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. พลศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ***ต้องปรับปรุง
ค.บ. คณิตศาสตร์ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ***ต้องปรับปรุง
ค.บ. สังคมศึกษา 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง

17 ธ.ค. 2557
18 ก.พ. 2558
17 ธ.ค. 2557
18 ก.พ. 2558
18 ก.พ. 2558
11 มี.ค. 2558
19 พ.ย. 2557

19 พ.ย.
2558
20 ต.ค.
2558
9 ต.ค.
2558
19 พ.ย.
2558
19 พ.ย.
2558
11 ก.ย.
2558
11 ก.ย.
2558

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561
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8
9
10

ค.บ. วิทยาศาสตร์ 5 ปี
19 พ.ย. 2557
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การประถมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 17 ธ.ค. 2557
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
11 มี.ค. 2558
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง

11 ก.ย.
2558
19 พ.ย.
2558
19 พ.ย.
2558

2558

2561

2558

2561

2558

2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

[2-9]

คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

15 ส.ค.
2559
16 พ.ย.
2560
7 เม.ย.
2560
8 พ.ย.
2560
20 มิ.ย.
2560
8 ก.ย.
2560
8 พ.ย.
2560
อยู่ระหว่าง
รอผล
การ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
-

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2561

2564

9 ต.ค.
2556
9 ต.ค.
2557
อยู่ระหว่าง
รอผล
การ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
-

2557

2560

2557

2560

2560

2563

2561

2564

อยู่ระหว่าง

2561

2564

มนุษยศาสตร์ฯ
1

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

17 ก.พ. 2559

2

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

3

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

19 เม.ย.
2560
17 ก.พ. 2559

4

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

15 ก.พ. 2560

5

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

15 ก.พ. 2560

6

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ศป.บ. ดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

15 ก.พ. 2560

7
8

19 เม.ย.
2560
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 12 ก.ค. 2560

9

ศป.บ. ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

10

ศศ.บ. สหวิทยาการอิสลาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
***ต้องปรับปรุง
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
***ต้องปรับปรุง
รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

11
12

13

ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

14

ศป.บ. ดนตรีสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
24 ก.ค. 2556
18 ธ.ค. 2556
12 ก.ค. 2560

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
9 พ.ค. 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

15

ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
***ต้องปรับปรุง

20 ม.ค. 2558

รอผล
การ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
11 ก.ย.
2558

2558

2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

20 เม.ย.
2559
21 ต.ค. 2558

12 ต.ค.
2559
25 พ.ย.
2559
-

2559

2562

2559

2562

2561

2564

29 มิ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
1 ธ.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559
7 เม.ย.
2560
12 ต.ค.
2559
3 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
อยู่ระหว่าง
รอผล
การ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
13 พ.ย.
2560
อยู่ระหว่าง
รอผล
การ
รับทราบฯ

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2561

2564

2560

2563

2561

2564

วิทยาศาสตร์ฯ
1

วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

3
4

7

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

8

วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

9

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

10

วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

5
6

11

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
16 มี.ค. 2559
18 พ.ย. 2558
16 มี.ค. 2559
20 เม.ย.
2559
18 ม.ค. 2560
20 เม.ย.
2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559

12

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(ไม่มีกฤษฎีกาชื่อปริญญา)

13 ธ.ค. 2560

13

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

12 ก.ค. 2560

14

14 มี.ค. 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

15

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง

23 เม.ย.
2557

จาก สกอ.
3 มี.ค.
2558

2557

2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
12 ก.ค. 2560

27 ก.ค.
2559
5 ส.ค.
2559
1 ธ.ค.
2559
17 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
27 ก.ค.
2559
16 พ.ย.
2560

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2561

2564

18 ก.พ. 2558

4 ส.ค.
2558
24 เม.ย.
2558
อยู่ระหว่าง
รอผล
การ
รับทราบฯ
จาก สกอ.

2558

2561

2558

2561

2561

2564

วิทยาการจัดการ
1

บช.บ. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2

บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

3

บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4

บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ศศ.บ. การท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(ไม่มีกฤษฎีกาชื่อปริญญา)
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง
บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

5
6
7
8

9
10
11

18 ก.พ. 2558
14 มี.ค. 2561

2. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตรที่ จานวนหลักสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561

จานวนหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผลการ
รับทราบจาก สกอ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ครุศาสตร์

3

1

2

0

วิทยาการจัดการ

1

0

1

0

4

1

3

0

รวม
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
ปีครบรอบที่
การศึกษา
ต้อง
ที่เริ่มใช้
ปรับปรุง
หลักสูตร หลักสูตร

18 ธ.ค.
2556

15 ม.ค.
2558

2557

2560

17 ก.ย.
2557
17 ก.ย.
2557

5 มิ.ย. 2558

2558

2561

1 เม.ย. 2558

2557

2561

15 ม.ค.
2558

2557

2561

คณะครุศาสตร์
1

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)

2
3

คณะวิทยาการจัดการ
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)

21 พ.ค.
2557

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการทาหนังสือแจ้งไปยังคณบดี 4 คณะ เพื่อรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่จะต้องดาเนินการปรับปรุง หลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้คณะและ
สาขาวิชาสามารถดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันภายในเวลาที่กาหนด โดยคณะและสาขาวิชาจะต้องบรรจุ
วาระเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรก่อนประมาณ 2 เดือน ก่อนทีห่ ลักสูตรจะครบอายุ
ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561
สาระสาคัญโดยย่อ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ ข้ อ มู ล
การปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร (สมอ.08) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี
พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
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1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ

รายการ

1

จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

2
3

จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.
จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

ปี พ.ศ. 2560
19 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2561
4 หลักสูตร

17 หลักสูตร
2 หลักสูตร

0 หลักสูตร
4 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี
8/2560
12 ก.ค. 2560

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

11/2560

11 ต.ค. 2560

3

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

13/2560

13 ธ.ค. 2560

4

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

2/2561

14 ก.พ. 2561

5

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

4/2561

4 เม.ย. 2561

6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

4/2561

4 เม.ย. 2561

วันที่ สกอ.
รับทราบ
18 เม.ย. 2561
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
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7

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

5/2561

9 พ.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ

รายการ

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

1

จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร

2 หลักสูตร

1 หลักสูตร

2

จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

2 หลักสูตร

1 หลักสูตร

[2-14]
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ สกอ.รับทราบ

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยูร่ ะหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

3

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

4/2561

4 เม.ย. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสู ตร (สมอ.08) ระดับ ปริญ ญาตรี และระดับ บัณ ฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วัน ที่
9 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 609 ราย (ครั้งที่ 2)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการนาเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเสนอ
ให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 609 ราย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2/2560 และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึ กษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2560 เลขที่ 335/2561 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาประจาภาคเรียน
ที่ 2/2560 เลขที่ 466/2560 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล)
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6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 609 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการสาเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึกฐานข้อมูล
บัญชีสรุปจานวนผู้ขออนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 2)
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ภาคปกติ
ครุศาสตรบัณฑิต
1
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
4
5
9
1
12
13 28
89 117
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
38
45
83
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2
2
1
1
13
5
18

รวมทั้งสิ้น

1
139
83
21
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นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รวม
ภาคพิเศษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รวม

3
7

1
2
1
1
12

1
5
1
1
19

1
1
3
7

4
6
9
1
32

5
1
6
12
1
39

6
7
17
7
40
0
156

16
4
51
1
70
19
301

22
11
68
8
110
19
457

27
13
79
8
123
21
515

0

1
1

1
1

1
1

1
1
2

1
2
3

6
1
13
6
26

9
6
3
45
1
64

15
7
16
51
1
90

17
9
16
51
1
94

รวมทั้งสิ้น

7

13

20

8

34

42

182

365

547

609
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 609 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 609 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นาเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรสายวิชาการได้ยื่นเสนอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย ประกอบด้วย 1) นางสุภาพร ณ หนองคาย พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2) นางสาวนภัสนันท์ จุนนเกษ
พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 3) นางสาวปัทมาภรณ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

สุ ด สมโสด พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร์ ทั่ ว ไป สั ง กั ด มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
โดยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ดาเนินการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจาให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 และ
ข้อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา ว่าด้ วย หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารเข้าสู่ ตาแหน่ งทางวิช าการ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการพิ จ ารณาตาแหน่ งทางวิช าการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่ อวัน ที่ 11 มิถุ น ายน 2561 ที่ ป ระชุ มมี ม ติ
เห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็น ในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย ดังนี้
1) นางสุภาพร ณ หนองคาย พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2) นางสาวนภัสนันท์ จุนนเกษ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
3) นางสาวปั ทมาภรณ์ สุ ดสมโสด พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สาขาวิ ชานิ เทศศาสตร์ ทั่ วไป สั งกั ด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ
ความเห็ น ในการกาหนดตาแหน่ งทางวิช าการ ระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย โดยคณะกรรมการ
สภาวิชาการมีข้อสังเกต ดังนี้
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1. มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งทางวิช าการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย ให้ ถูกต้อง และนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตให้ ดร.นริ ส านั น ท์ เดชสุ ร ะ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ กษา ได้ มีการปรับ แก้ไขข้อ บังคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้ วย การจัดการศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ทาให้ ระเบียบที่ทาง
ส านั กงานคณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึกษาใช้อยู่ฉบั บปั จจุบัน ไม่ส อดคล้ องกั นกับ ข้อบั งคับ ฉบับ ใหม่ ส านั กงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงดาเนินการปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การจัดตั้งและการบริห ารบั ณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. ......... เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ ข้อบังคับ ฉบั บปัจจุบัน โดยน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงกฎหมายในเดือนกุม ภาพันธ์ 2561 นั้น แต่ทางนิติกรได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
สมควรนา (ร่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อน แล้วจึงเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายต่อไป
ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ กษาจึงเสนอ (ร่าง) มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) มติที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวั น ที่ 13 มีน าคม 2561
เห็ น ชอบในหลั กการและมอบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ กษาปรับ แก้ ไขข้อ ความให้ ถูกต้ อ ง
และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง และยกร่ า งกฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย และการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
ปัจจุบัน สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอ(ร่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....เข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยแล้ ว แต่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายไม่ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว
เนื่ อ งจากทางที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง และยกร่ า งกฎหมายให้ น า (ร่ า ง) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิ ช าการอี ก ครั้ ง ก่ อ นน าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง และยกร่ า งกฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาต่อไป
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม ดังนี้
1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
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3. คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ วัน ที่ 13 มีน าคม 2561 ที่ ประชุ มมี ม ติ
เห็นชอบ
และให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้งและ
การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอ
คณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงกฎหมาย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 1 ข้อ 4 อาจารย์ป ระจา หมายความว่า บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น
มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
2. แก้ไขนิยามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บรรทัดที่ 5 ยกเว้นพหุวิทยากรหรือสหวิทยากร แก้เป็น
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
3. ข้อ 5 (3) คณบดีทุกคณะ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ
4. ข้อ 5 (4) และ (5) บรรทัดที่ 4 วาระในการดารงตาแหน่ง 4 ปี แก้เป็น วาระในการดารงตาแหน่ง 4 ปี
และเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
5. หน้า 3 ข้อ 6 (5) ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย แก้เป็น ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
6. หน้า ข้อ 8 คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประจาสาขาละไม่เกิน 6 คน แก้เป็น คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร ประจาสาขาละไม่เกิน 5 คน
7. หน้า 3 ข้อ 9 (3) การติดตามและประเมินผลหลักสูตร แก้เป็น ติดตามและประเมินผลหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่สาระ เลขานุ การสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ย สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มี ค วามประสงค์ ขออนุ ญ าต
เปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดหลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบั บปี พ.ศ. 2558)
(สมอ.08) ดังนี้
1. ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร ราย ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา
2. เพิ่มเติมศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร รายที่ 6 ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
3. ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับ
ของสภาวิศวกร
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

4. ปรับ ลดจานวนแผนการรับนักศึกษา จากเดิมรับจานวน 40 คน เป็น จานวน 30 คน เพื่อให้
อัต ราส่ ว นอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรมี อัต ราอาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร 1 คน ต่ อนั ก ศึก ษา 20 คน ตามเกณฑ์
ข้อบังคับของสภาวิศวกร
5. เพิ่มเติมอาจารย์ประจาให้ครอบคลุมรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) ดังนี้
1. ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ราย ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา
2. เพิ่มเติมศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร รายที่ 6 ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
3. ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
สภาวิศวกร
4. ปรับลดจานวนแผนการรับนักศึกษา จากเดิมรับจานวน 40 คน เป็น จานวน 30 คน เพื่อให้อัตราส่วน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีอัตราอาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ต่อนักศึกษา 20 คน ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภาวิศวกร
5. เพิ่มเติมอาจารย์ประจาให้ครอบคลุมรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร
โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ มีข้อเสนอแนะให้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูลว่าได้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ห รื อ ไม่ โดยให้ ใส่ ห มายเลขหน้ า ในผลงานวิ ช าการด้ ว ย และให้ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
(สมอ.08) เนื่องจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ างประเทศ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิช าจึงขออนุ ญ าตเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตร จาก
ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล เป็น ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจา
[2-20]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นช อบและ
ให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล เป็น ดร.นฤมล อนุสนธิ์
พัฒน์ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
(สมอ.08) เนื่องจาก นายประพันธ์ แสงทองดี อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิช าจึงขออนุญ าตเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร จาก นายประพันธ์ แสงทองดี เป็น ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นายประพันธ์ แสงทองดี เป็น ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาสหวิ ทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้
1. สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
เนื่ องจากอาจารย์ ป ระจาหลั กสูตร นางสาวดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ อาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ได้ลาออกจากราชการ และ Mr.Zhang Jue อาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร จาก นางสาวดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ เป็น นางสาวชะเอม สังสีแก้ว และ Mr.Zhang Jue
เป็น นางสาวนภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี
2. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตร นายนิรันดร์ ขันวิธิ อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก นายนิรันดร์ ขันวิธิ เป็น นายวิวัฒน์ ร้อยศรี
โดยเรื่ องนี้ ได้ ผ่ านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการอิ ส ลาม (ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบั บ ปี พ.ศ. 2558) จาก นางสาวดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ เป็ น นางสาวชะเอม สั งสี แก้ว และ Mr.Zhang Jue เป็ น
นางสาวนภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) จาก นายนิรันดร์ ขันธวิธิ เป็น นายวิวัฒน์ ร้อยศรี และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจาหน่ายฯ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิชาการ ขออนุ ญาตให้ ดร.กิ ติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาด
และการจัดจาหน่ายฯ
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ได้จัดทา
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่า ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจาหน่ายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
การผลิตบั ณฑิตในระดับปริญ ญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ครั้ งที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบโดยให้ แ ก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้นาเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุ รกิจ
การตลาดและการจัดจาหน่ายฯ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยากับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจาหน่ายฯ
โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อผู้ลงนามให้ถูกต้อง คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน้า 96 เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 2.50 แก้เป็น เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 2.00
2. หน้า 95 บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา 70% ควรเป็น 80% มหาวิทยาลัยควรเจรจาต่อรอง
การให้ทุนการศึกษาของนักศึกษาเพิ่มขึ้น

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

3. ควรเพิ่มเงินทุนกองกลางเพื่อสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณปีละเท่าใด เพราะ
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุง อาคารสถานที่ ค่าน้ า ค่าสาธารณู ปโภค และทรัพยากรการเรียนรู้ ตามที่ บริษั ท
เห็นสมควร
4. ควรขอเงินทุนสนับสนุนด้านอื่น ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

[2-23]
ระเบียบวาระที่ 5.9

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ รศ.ปราณี ตันประยูร ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่
1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบและให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ และผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2561
เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2561 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรบริ ห ารธุ รกิ จมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบหลั กสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน้ า 1 ข้อ 5.1 เป็ นหลั กสูตรระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552 แก้เป็น เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. หน้ า 2 ข้ อ 6 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 แก้ เป็ น ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 ข้ อ 8
การประกอบอาชีพที่หลังสาเร็จการศึกษา ควรเขียนอาชี พให้ หลากหลาย และข้อ 9 ให้ตรวจสอบสถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา ของ นางภัทรนันท สุรชาตรี อีกครั้ง ข้อมูลหน้า 2, 21 และหน้า 57 ไม่ตรงกัน
3. หน้ า 3-4 ข้อ 11.1-11.3 ให้ ทบทวนการเขียนสถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามา
พิ จารณาในการวางแผนหลั กสู ตร อีกครั้ง ยังไม่เห็ นความเชื่อมโยงหลั กสู ตรกั บการพั ฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และ
วัฒนธรรม การเก็บข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ควรเพิ่มเติมเก็บข้อมูลจากนักธุรกิจ ศิษย์เก่า โดยวิธีการสัมภาษณ์ อาจจะ
ช่วยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรได้
4. หน้า 6 ข้อ 1.2 ทบทวนการเขียนความสาคัญของหลักสูตร อีกครั้ง และในย่อหน้าที่ 2 ให้ ตัดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ออก
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

5. หน้ า 8-9 คุณสมบั ติผู้ เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1.3 และข้อ 2.2.2.3 ยังไม่ครอบคลุม ให้ แก้เป็น มีผลคะแนน
มาตรฐานภาษอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ระดับปริญญาโทมายื่น หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษา
ของมหาวิทยาลัยด้วยคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
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ในกรณีที่ไม่มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามายื่น
หรือได้คะแนนผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาของมหาวิทาลัย คะแนนน้อยกว่าร้อยละ
60 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตแทน
6. หน้า 9 จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาใด หากเปิดเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ต้องปรับ
ตารางที่ 2.5 และ 2.6 ให้ถูกต้อง
7. หน้ า 11 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ควรมีหน่วยกิต
เท่ ากัน เพราะได้ เป็ นปริ ญญาเดียวกัน ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน และข้อ 5 รายวิชาเสริม (ไม่นั บหน่ วยกิต) ใน
โครงสร้างรายวิชา ให้ ปรับชื่อเป็น รายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่ วยกิต) และให้ เพิ่มหมายเหตุ ในกรณี ที่ไม่มีผล
คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามายื่น หรือได้ คะแนนผลการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตแทน ไว้ท้ายตาราง
8. หน้า 12 ข้อ 2.1 ให้แก้ไขจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาบังคับ จาก 3 หน่วยกิต แก้เป็น 6 หน่วยกิต
9. หน้า 13, 14 และ 15 ให้ทาเครื่องหมาย * ที่วิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา และเพิ่มหมายเหตุ
ในกรณีที่ไม่มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามายื่น หรือได้
คะแนนผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60
นักศึกษาต้องลงทะเบี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตแทน และให้แก้ไขรหัสวิชา 1006903 วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก2 แก้เป็น รหัสวิชา 1006902
10. หน้ า 16-20 ข้ อ 3.1.4 แผนการศึ กษา ให้ เพิ่ มเติ มหมายเหตุ ในกรณี ที่ ไม่ มี ผลคะแนนมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามายื่น หรือได้ คะแนนผลการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษที่จัดสอบ โดยศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตแทน ไว้ท้ายตาราง และหน้า 20 ให้ทบทวนแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาแผน ข (ภาค
พิเศษ) อีกครั้ง
11. หน้า 22 ให้แก้ไขข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ เป็น 3.2.3 อาจารย์ประจา และข้อ 3.2.4 อาจารย์พิเศษ โดย
ให้อาจารย์ลาดับที่ 23-27 อยู่ในข้อ 3.2.3 อาจารย์ประจา และอาจารย์ลาดับที่ 1-22 อยู่ในข้อ 3.2.4 อาจารย์พิเศษ
12. หน้า 35 ข้อ 3.1.1 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แก้เป็น เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

13. หน้ า 49-50 ตารางเปรี ยบเที ยบการปรับปรุงหลั กสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบั ณฑิ ต ให้ แก้ ไขโครงสร้าง
รายวิชา จากรายวิ ชาเสริม (ไม่นั บหน่ วยกิต) เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่นั บหน่ วยกิต) และให้ แก้ไขให้ รายวิชา
3655102 ผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ ไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาเลือก และรายวิชา 3656104 การจัดการเชิงกลยุทธ์แนว
ใหม่ ไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาบังคับ
14. หน้า 53-58 ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการในประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องอ้างอิงเลขหน้าในผลงานวิชาการด้วย และต้องมีผลงานทางวิชาการย้อนหลังไม่เกิน
5 ปี
15. ให้ตรวจสอบคาถูก-ผิด ตลอดเล่มหลักสูตรอีกครั้ง
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16. ให้ ค ณะและสาขาวิ ช าเตรี ย มค าตอบเรื่ อ งผลการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ปี ที่ ผ่ านมาเป็ น อย่ า งไร
สาขาวิชาได้นาข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการทาหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และในการน าเสนอหลั กสู ตรในสภามหาวิทยาลั ยขอให้ ส าขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน นาเสนอเป็ น
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษากาหนด และนาเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที ผู้นาเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
17. ให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย โดยไม่ต้องนาหลั กสู ตรนี้ กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุม
สภาวิชาการอีก และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.10 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.กิติมา ทามาลี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าการจั ดการธุร กิจ การค้าสมัย ใหม่ (หลั ก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2561) เพื่ อให้ เป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ตรบริห ารธุรกิจ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน้า 2 ข้อ 8 ควรระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษาให้หลากหลาย ไม่ควรเขียนว่า
สามารถประกอบอาชีพกับบริษัทซีพีออล์ จากัด และในเครืออย่างเดียว
2. หน้า 3 ตรวจสอบปีที่จบการศึกษา รายที่ 1 นายประพันธ์ แสงทองดี
3. หน้า 12 ให้เรียงลาดับหมวดวิชาเฉพาะให้ถูกต้อง
4. หน้ า 18 ให้ ป รับ หน่ วยกิ ตวิช าในกลุ่ มวิช าปฏิบัติการ จาก 5(0-450-0) เป็น 5(450) โดยแก้ไขให้
ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร
5. หน้า 21-24 ให้ตรวจสอบแผนการเรียนให้ถูกต้องตามกลุ่มวิชาอีกครั้ง โดยแก้ไขวิชาเลือกเสรี 2 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ให้เป็นวิชาเลือกเสรี 1 และในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปี ที่ 4 ไม่ควรมีวิชาเรียนร่วมกับวิชา
ปฏิบัติการ และนาวิชาเรียนไปไว้ในภาคเรียนอื่น ๆ แทน
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6. หน้า 45-50 ให้ทบทวนการกาหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง
กระจายความรับ ผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลั กสู ตรสู่ รายวิช าหมวดวิช าเฉพาะ (Curriculum Mapping)
อีกครั้ง
7. หน้า 86 วิชาเทคนิคการสร้างแรงจูงใจและบริหารทีมงาน ในคาอธิบายรายวิชาควรเขียนให้กระชับ
และเข้าใจง่าย
8. หน้า 92-101 ผลงานวิชาการ ให้ใส่เลขหน้าในเอกสารอ้างอิงทั้งหมด
9. ถ้าสาขาวิชานี้จะจัดระบบการศึกษา 1 ภาคเรียน ซึ่งมีระยะเวลา 6 เดือน ให้ดูคานิยามของระบบ
ทวิภาค อาจส่งผลให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเวลา 4 ปี และเรื่องการส่ง มคอ.5 จะต้องส่ง
หลังสิ้นภาคการศึกษา 30 วัน ซึ่งสาขาวิชาจะไม่มีข้อมูลรายงาน ต้องเขียนให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง
10. การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ควรประชาสัมพันธ์แบบไม่ชี้นา ไม่บังคับเรียน ควรแจ้งข้อมูลให้
นักศึกษาทราบว่าหากสาเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องทางานใช้ทุนการศึกษาที่บริษัทซีพีออลล์ จากัด หาก
นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องชดใช้ทุนการศึกษาทั้งหมด
11. หลักสูตรนี้เป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาที่สนใจ นักศึกษา และผู้ปกครอง สามารถตัดสินใจเลือก
เรียนสาขาวิชานี้ ด้วยตนเอง สาขาวิชาต้องไม่บังคับให้นักศึกษามาเข้าเรียน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

12. มอบหมายให้คณบดี และประธานคณะกรรมการหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากสถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์ว่ามีจานวนนักศึกษาเท่าใดที่ได้รับทุนการศึกษา เพราะนักศึกษาที่เรียนมีศักยภาพน้อย เรียนในชั้น
เรียนน้อย แต่ปฏิบัติงานหนักมาก หากนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา ไม่ต้องการศึกษาต่อแล้ว นักศึกษาก็ต้อง
ชดใช้ทุนการศึกษาคืนบริษัททั้งหมด เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงบันทึกข้อตกลงกับ
บริษัทซีพีออลล์ จากัดเท่านั้น ควรหาข้อมูลคู่เทียบเคียงกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา และสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และของนักศึกษา
13. ให้ตรวจสอบคาถูก-ผิด ตลอดเล่มหลักสูตรอีกครั้ง
14. การนาเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้ คณะและสาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน นาเสนอเป็น
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษากาหนด และนาเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที ผู้นาเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
15. ให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร และรองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนาหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภา
วิชาการอีก และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
16. สภาวิช าการมี ค วามห่ ว งใยในเรื่อ งของการรับ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาเข้ าศึ ก ษาต่ อ เพราะในหลั ก สู ต ร
กาหนดให้รับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งเกรงว่าจะรับนักศึกษาไม่ทันเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยและ
สาขาวิชาควร วางแผนการรับสมัครนักศึกษาให้รอบคอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 22
สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่
22 สิ ง หาคม 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

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
ผูต้ รวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผูต้ รวจ/ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

