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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บารุงเวช
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
5. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
9. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพล

3. นายฟารุก

ขันราม

แสงสี

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การเลื่อนการประชุม
คณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้ งที่ 10/2561 ซึ่งเดิ มก าหนดเป็ น วัน ที่ 26 กัน ยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน และมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัยว่าเดือนกันยายน 2561
จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จานวน 2 ครั้ ง เพราะมีระเบียบวาระการพิจารณาเป็นจานวนมาก จึงทาให้
ต้องเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ จากเดิมวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ 3 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยขออภัยคณะกรรมการสภาวิชาการไว้ ณ ที่นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 การย้ายข้าราชการ จานวน 3 ราย
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง มหาวิทยาลัยมีคาสั่ง
ที่ 889/2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการ จานวน 3 ราย ประกอบด้วย ดร.เกษรา ศรีวิเชียร ผู้อานวยการกอง
บริการการศึกษา นางเบญญาภา สอนพรม หั วหน้าสานักงานคณะวิทยาการจัดการ และนางรัตติยา พาวินัย
หัวหน้าสานั กงานสถาบั นอยุ ธยาศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยได้ย้าย ดร.เกษรา
ศรีวิเชียร ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา นางเบญญาภา สอนพรม ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา และนางรัตติยา พาวินัย ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณะวิทยาการ
จัดการ การย้ายข้าราชการครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาให้กับมหาวิทยาลัย
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม ขอให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งนายทะเบียนว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร และ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีวิธีการดาเนินการอย่างไร และผู้อานวยการกองบริการการศึกษาทาหน้าที่เป็นนายทะเบียน
หรือไม่
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีรองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการทาหน้าที่เป็นนายทะเบียน
และไม่มีกฎหมายในเรื่องการแต่งตั้งนายทะเบียน
รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย
รังสิต มีผู้อานวยการกองบริการการศึกษา ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

รศ.ดร.สุ ด ใจ ทู ล พานิ ช ย์ กิ จ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก (คณะวิ ท ยาการจั ด การ) แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผู้อานวยการกองบริการการศึกษา ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียน
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มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการช่วยตรวจสอบ และกากับดูแลงาน
ของกองบริการการศึกษา และหากมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นให้รายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่
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
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2561
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรือข้อมู ล การดาเนิ น งานและผลการดาเนิ นงานตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
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2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4]
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 9/2561
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 9/2561

ระเบียบวาระ
1
1.1
1.2

รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง
มติที่ประชุม
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
รายงานประจาปี 2560 มหาวิทยาลัย รับทราบ
เลขานุ การสภ าวิ ช าการได้ แจ้ ง ไป ยั ง
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อธิ ก ารบดี / รองอธิ ก ารบดี / คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณบดีคณะ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รับทราบ
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คณบดีค ณะ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภา
วิชาการ พ.ศ. 2561 (ฉบับใหม่)
วิท ยาการจัดการ/คณบดี คณะครุศาสตร์/
ประธานคณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตร/
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

1.3

การเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตร
ที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร

รับทราบ
การดาเนินงานตามมติการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่
7/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2561 และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
ในการนับปีครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตร ว่าให้ยึดนักศึกษาซึ่งเป็น
ผู้ใช้หลักสูตร เป็นหลัก โดยให้นับจาก
ปีที่ เริ่มใช้หลักสูตร เช่น หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ให้นับปีการศึกษา
2558 เป็นปีที่เริ่มใช้หลักสูตร

บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา/ผู้ อ านวยการกองบริ ก าร
การศึกษา/หัวหน้างานบริหารงานบุคคล/
เล ข านุ ก าร ก .พ .ว./ส า นั ก งาน ส ภ า
มหาวิ ท ยาลั ย /ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ วั น ที่ 23
สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

[2-6]
ระเบียบวาระ
1
1.3

เรื่อง
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ต่อ)
การเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตร
ที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร

5
5.1

นาเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรร
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปี พ.ศ. 2561

5.2

ขอความเห็นชอบกาหนดชื่อสาขาวิชา
ในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สาหรับคณาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับ
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา
ที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
รวมทั้งสิ้น 63 ราย

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เนื่องจากสามารถเปิดสอนได้ทันใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556) สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
ให้นับปีการศึกษา 2557 เป็นปีที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร เนื่องจากไม่สามารถเปิด
สอนได้ทันในปีการศึกษา 2556 และ
มอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการ
แจ้งมติการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2561 ไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้
รับทราบและดาเนินการต่อไป

เลขานุ การสภ าวิ ช าการได้ แจ้ ง ไป ยั ง
อธิ ก ารบดี / รองอธิ ก ารบดี / คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณบดีคณะ
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คณบดีค ณะ
วิท ยาการจัดการ/คณบดี คณะครุศาสตร์/
ประธานคณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตร/
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา/ผู้ อ านวยการกองบริ ก าร
การศึกษา/หัวหน้างานบริหารงานบุคคล/
เล ข านุ ก าร ก .พ .ว./ส า นั ก งาน ส ภ า
มหาวิ ท ยาลั ย /ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ วั น ที่ 23
สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรร
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปี พ.ศ. 2561 และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้นาเรื่องนี้เสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ ง ที่ 9/2561 เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน
2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบ ตามทีค่ ณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.) เสนอกาหนดชื่อสาขาวิชาใน
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สาหรับคณาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชา
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ.
2561 รวมทั้งสิ้น 63 ราย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและเลขานุการ
ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว โดยงานบริหารงาน
บุคคลได้นาเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
การกาหนดชื่อสาขาวิชาในการกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการสาหรับคณาจารย์ที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อ
สาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนด

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

ตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
รวมทั้งสิ้น 63 ราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

[2-7]
ระเบียบวาระ
5
5.3

6

6.1

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 11 ราย
(วาระลับ)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ ตามทีค่ ณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.) เสนอการกาหนดตาแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 11 ราย (วาระลับ)
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและ
เลขานุการ ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว โดยงาน
บริหารงานบุคคลได้นาเรื่องนี้เสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 11 ราย
(วาระลับ)

รับข้อเสนอแนะของ ดร.ปฐมพงศ์
ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะ
ครุศาสตร์) ทั้ง 2 ประเด็น คือ การหา
โ อ ก า ส ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม ร ะ ห ว่ า ง
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
สภาวิ ช าการและคณ ะกรรมการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ป ร ะ จ า
มห าวิ ท ยาลั ย และ การป ระชุ ม
ร่วมกับผู้ปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ และ
ประธานคณ ะกรรมการบ ริ ห าร
หลักสูตร อาจมี Guest Speaker มา
ให้ข้อคิดเกี่ยวกับทิศทางของหลักสูตร
ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน
เสนอแนวคิดว่าในการเป็นกรรมการ
ส ภ า วิ ช า ก า ร มี ป ร ะ เด็ น อ ะ ไร
มี แ นวคิ ด และมุ ม มองอย่ า งไรต่ อ
ห ลั ก สู ต รแ ล ะ งาน วิ ช าก ารขอ ง
มหาวิทยาลัย และผู้แทนกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนคณะอีก 1 ท่าน
ในประเด็นมุมมองของผู้ปฏิ บัติ โดย
มอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการ

เลขานุ การสภ าวิ ช าการได้ แจ้ ง ไป ยั ง
อธิ ก ารบดี / รองอธิ ก ารบดี / คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณบดีคณะ
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คณบดีค ณะ
วิท ยาการจัดการ/คณบดี คณะครุศาสตร์/
ประธานคณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตร/
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา/ผู้ อ านวยการกองบริ ก าร
การศึกษา/หัวหน้างานบริหารงานบุคคล/
เล ข านุ ก าร ก .พ .ว./ส า นั ก งาน ส ภ า
มหาวิ ท ยาลั ย /ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ วั น ที่ 23
สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการ

การพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เสนอโครงการให้ สามารถดาเนินการ
ได้ ทั น ภายในเดื อ นตุ ล าคม 2561
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด กิ จ กรรมขอให้ ต รงกั บ
วันหยุดราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

[2-8]
ระเบียบวาระ
6

มติที่ประชุม

เรื่อง

ผลการปฏิบัติตามมติ

เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการ (ต่อ)

6.2

นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ในการ รับทราบ และให้รอนโยบายของ
พิ จ ารณาปิ ด หลั ก สู ต ร และการย้ า ย มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนในการประชุม
สาขาวิชาของนัก ศึกษาจากหลัก สูต ร สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
หนึ่งไปอีกหลักสูตรหนึ่ง

เลขานุการสภาวิชาการได้เรื่องนี้เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2561 ที่ประชุมมีมติให้แต่ละคณะ
ดาเนินการกาหนดจานวนนักศึกษาขั้นต่า
ในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2562 โดยให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
และเลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งเรื่องนี้
ไปยังคณบดี 4 คณะ เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2561 เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิช าการ นาเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 10
กันยายน 2561 มีรายละเอียด จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2561
10

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

3

5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

1

3

วิทยาการจัดการ

12

2

2

52

16

10

จานวนหลักสูตรทั้งหมด

รวม

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ.
0
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คณะ

สาขาวิชา

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

ครุศาสตร์
1

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
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การประถมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง

2
3
4
5
6
7
8
9
10

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. 2557
17 ธ.ค. 2557
11 มี.ค. 2558

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

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

15 ส.ค.
2559
16 พ.ย.
2560

2559

2562

2560

2563

มนุษยศาสตร์ฯ
1

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

2

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

17 ก.พ. 2559
19 เม.ย.
2560
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

7 เม.ย.
2560
8 พ.ย.
2560
20 มิ.ย.
2560
8 ก.ย.
2560
8 พ.ย.
2560
1 ต.ค.
2561
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
9 ต.ค.
2556
9 ต.ค.
2557
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
11 ก.ย.
2558

2559

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร
2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2561

2564

2557

2560

2557

2560

2560

2563

2561

2564

2561

2564

2558

2561

3

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

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)

13 มิ.ย. 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)

24 ก.ค. 2556

13

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

13 มิ.ย. 2561

14

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

9 พ.ค. 2561

15

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

20 ม.ค. 2558

11
12

18 ธ.ค. 2556
12 ก.ค. 2560
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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
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
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
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
13 พ.ย.
2560
อยู่ระหว่าง
รอผล
การ
รับทราบฯ

2559

2562

2559

2562

2561

2564

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

13 มิ.ย. 2561

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)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)

13 ธ.ค. 2560

13

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

12 ก.ค. 2560

14

14 มี.ค. 2561
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จาก สกอ.
15

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

23 เม.ย.
2557

3 มี.ค.
2558

2557

2560
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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
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.

2558

2561

2558

2561

2561

2564

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)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง
บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

5
6
7
8

9
10
11

12

บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

18 ก.พ. 2558
14 มี.ค. 2561

11 ก.ค. 2561
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3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

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

จานวนหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผลการ
รับทราบจาก สกอ.

ครุศาสตร์

3

1

2

0

วิทยาการจัดการ

1

0

1

1

4

1

3

1

รวม

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

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

21 พ.ค.
2557

15 ม.ค.
2558

2557

2561

7 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ
รับทราบฯจาก
สกอ.

2561

2566

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

2

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
[2-14]

ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

สาระสาคัญโดยย่อ
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 10 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ

รายการ

1

จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

2
3

จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

ที่

จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

ปี พ.ศ. 2560
19 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2561
10 หลักสูตร

18 หลักสูตร
1 หลักสูตร

0 หลักสูตร
10 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี
11/2560
11 ต.ค. 2560

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

2

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

2/2561

14 ก.พ. 2561

3

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

4/2561

4 เม.ย. 2561

4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

4/2561

4 เม.ย. 2561

5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

5/2561

9 พ.ค. 2561

6

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

6/2561

13 มิ.ย. 2561

วันที่ สกอ.
รับทราบ
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

7

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

[2-15]
ที่

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี
7/2561
11 ก.ค. 2561

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

8

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

7/2561

11 ก.ค. 2561

10

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561

11

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

7/2561

11 ก.ค. 2561

วันที่ สกอ.
รับทราบ
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
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

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ สกอ.รับทราบ

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สกอ.

2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สกอ.

3

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

4/2561

4 เม.ย. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สกอ.

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

7/2561

11 ก.ค. 61

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สกอ.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

[2-16]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณ ฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ 10 วันที่
กันยายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมอบหมายให้กองบริการ
การศึกษาติดตามความเคลื่ อนไหวการรับทราบหลั กสู ตรและการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสูตรของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระบบ CHECO อย่างต่อเนื่อง และอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดได้

ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจาภาคภาคฤดูร้อน/2560
และประจาภาคเรียนที่ 3/2560 จานวน 253 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณา
เสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็ จการศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ประจาภาคภาคฤดูร้อน/2560 และประจา
ภาคเรียนที่ 3/2560 จานวน 253 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 3/2560 และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจโครงสร้ า งหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาภาคเรี ย นพิ เศษ
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 3/2560 เลขที่ 693/2561 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์
ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคเรียนพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ที่จะ
สาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 3/2560 เลขที่ 771/2561 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 253 ราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
วันที่ 12-13 กันยายน 2561
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 3 ตุลาคม 2561
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 10 ตุลาคม 2561
11. กองบริ ก ารการศึ ก ษาออกหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐานและบั น ทึ ก
ฐานข้อมูล
[2-17]
บัญชีสรุปจานวนผู้ขออนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาภาคฤดูร้อน/2560 และภาคเรียนที่ 3/2560
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น
เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน/2560)
เทคโนโลยีบัณฑิต
2
0
2
2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
8
16 24
24
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- 10 10 20
20
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
5
1
6
6
นิเทศศาสตรบัณฑิต
1
1
2
2
นิติศาสตรบัณฑิต
5
8
13
13
วิทยาศาสตรบัณฑิต
- 18 25 43
43
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
4
0
4
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต
- 14 24 38
38
บัญชีบัณฑิต
1
9
10
10
รวม
- 68 94 162
162
ภาคพิเศษ (ภาคเรียนที่ 3/2560)
เทคโนโลยีบัณฑิต
- 24
0
24
24
ศิลปศาสตรบัณฑิต
0
1
1
1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1
0
1
6
9
15
16
นิติศาสตรบัณฑิต
1
0
1
3
5
8
9
วิทยาศาสตรบัณฑิต
0
1
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
0
1
1
7
26 33
34
บัญชีบัณฑิต
2
4
6
6
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รวม
รวมทั้งสิ้น

1
1

0
0

1
1

1
1

2
2

3
3

42
110

46
140

88
250

91
253

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ประจาภาคภาคฤดูร้อน/2560 และประจาภาคเรียนที่ 3/2560 จานวน 253 ราย
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มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบตามที่ ก องบริก ารการศึ ก ษาพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาภาคภาคฤดูร้อน/2560 และประจาภาคเรียนที่ 3/2560 จานวน 253 ราย
โดยให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ช าการ และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป
ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550 ข้อ 5 (1) หลักสูตร
4 ปี และหลักสูตร 5 ปี เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิ ยมอันดับ
หนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ได้เกียรตินิยมอันดับสอง แต่นักศึกษาบางรายได้เกรดเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ แต่มีบ างรายวิช า เช่ น วิช าศึ กษาทั่ ว ไปได้เ กรดต่ากว่า C จึงทาให้ นั กศึ กษาไม่ ได้ รับ เกีย รติ นิย ม
คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตให้ทบทวนข้อบัง คับฯฉบับเดิม และยกร่างข้อบังคับฯฉบับใหม่ ให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เช่น 2 ภาคเรียนฤดูร้อนให้เท่ากับ 1 ภาคการศึกษาปกติ
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550 รวมทั้งยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ควบคู่กัน ทั้งนี้จะได้มีแนวทางในการ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
ตามลาดับขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2

การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับมหาบัณฑิต ประจาภาคเรียนที่ 2/2560
(ครั้งที่ 3) จานวน 7 ราย
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา น าเสนอเรื่ อ ง การพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญา
ระดับมหาบัณฑิต ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 3) จานวน 7 ราย
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 3) จานวน 7 ราย ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมี มติให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาโท จานวน 7 ราย โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอ
ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
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- 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
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็ นผู้มีคุณ สมบั ติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่ห ลักสู ตรกาหนด โดยคณะกรรมการหลั กสูตร
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) และหลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิท ยานิพนธ์/การค้น คว้าอิส ระ ซึ่งประกอบด้ว ยอาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ /การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
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 ตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม– เมษายน 2561 จานวน 4 ราย
 ตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 จานวน 2 ราย
 เป็นนักศึกษาแผน ข ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้กาหนดให้ตีพิมพ์ จานวน 1 ราย

จานวนการเสนอให้ปริญญา ระดับมหาบัณฑิต ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 3)
จานวน 7 ราย
ลาดับ

หลักสูตร

ชาย
1
1

1
2

จานวน
หญิง
5
1
6

รวม
6
1
7

ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข
รวม
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับมหาบัณฑิต ประจาภาคเรียนที่
2/2560 (ครั้งที่ 3) จานวน 7 ราย
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา
ระดับ มหาบั ณ ฑิ ต ประจ าภาคเรีย นที่ 2/2560 (ครั้งที่ 3) จานวน 7 ราย โดยให้ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 6 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ชื่อเรื่องงานวิจัยชื่อไม่เหมือนกับหน้า 25 ต้องแก้ไขให้
ถูกต้อง
2. หน้ า 7 ให้ ต รวจสอบ ค าว่า Indicators of Compromise (IOCs) ในบทคั ด ย่ อ ภาษาอั งกฤษ
ทั้ง 7 ราย อีกครั้ง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่ได้ลงลายมือชื่อ
3. หน้า 9 การกาหนดค่าความคาดเคลื่อนในบทคัดย่อ ต้องกาหนดค่าทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ใน
งานวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์ อารยพัฒน์มงคล กาหนดค่าทางสถิติที่ระดับ .01 ต้องกาหนดในระดับ
เดียวกัน
4. หน้า 12 บทคัดย่อ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารสถานศึกษา ในบทคัดย่อเป็นค่าเฉลี่ย
ต้ องแก้ ไขให้ เป็ น ค่ า มิ ว ไม่ ต้ อ งใส่ สั ญ ลั ก ษณ์ และให้ ต รวจสอบผลการวิ จัย อี ก ครั้งเพราะก าหนดไม่ ต รงตาม
วัตถุประสงค์
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5. หน้ า 21-22 ให้ ตรวจสอบบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่ นค าว่า ประชากร กลุ่ ม
ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษใช้คา คาเดียวกัน คือ Subjects) และในบทคัดย่อผลการวิจัยตอบไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
6. หน้ า 31 รายชื่อคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิส ระ ทั้ง 7 ราย มีชื่อ
ดร.พรเทพ รู้แผน ทุกรายการ ขอให้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเรื่องคุณภาพและจานวน
กรรมการที่สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด หากมีอาจารย์ไม่
เพียงพอให้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีมุฑิตาจิตและพร้อมช่วยเหลือมหาวิทยาลัยมาทาหน้า ที่แทน และ
ควรจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
7. บทคัดย่ อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้ ง 7 ราย ลายมือชื่อนักศึกษา ลายมือชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาหลักและลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่ควรใช้ลายมือชื่อสแกน ทั้งนี้หากมีการแก้ไขวิ ทยานิพนธ์แล้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจะได้ตรวจสอบการแก้ไขอีกครั้ง
8. มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทาหนังสือถึงอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการในการพิจ ารณาเสนอให้ป ริญญาระดับปริญญาโท เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้รับทราบ
ข้อเสนอแนะแล้วขอให้แจ้งมายังสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาจะได้ตรวจสอบบทคัดย่อทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกครั้ง ให้รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขให้
คณะกรรมการสภาวิชาการก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ ขอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
การจั ด รายวิ ช าหมวดวิ ช าศึ ก ษ าทั่ วไป จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารป รั บ ป รุ ง และพั ฒ น าให้ ทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี อีกทั้งการจัดรายวิชาที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามความสนใจของผู้เรียน
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ มีความรู้อย่าง
กว้ า งขวาง เข้ า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และธรรมชาติ ใส่ ใจต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) มีสานึกดี
2) มีวิริยะอุตสาหะ
3) มีจิตสาธารณะ
2. ด้านความรู้
1) มีความรู้รอบและความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์หลักในการดารงชีวิต
2) มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า โดยบูรณาการและเชื่อมโยงสู่สังคม
2) มีทักษะในการแก้ปัญหา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีทักษะในการทางานเป็นทีม
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
2) มีทักษะในการคิดคานวณ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีจานวนรายวิชาทั้งสิ้น 50 รายวิชา ประกอบด้วย
1. กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 11 รายวิชา
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน 10 รายวิชา
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวน 15 รายวิชา
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 14 รายวิชา
รายวิชา
1. กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต
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บังคับเรียน
9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
9001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
9001102
การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
Reading Thai Language for Learning
9001104
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
Reading English in Daily Life
9001105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
9001106
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
English for Study Skills
9001107
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese Language for Communication
9001108
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese Language for Communication
9001109
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean Language for Communication
9001110
ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง*
English Through Edutainment
9001111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน*
English for Standardized Tests
*หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

3

หน่วยกิต
3(3-0-6)

6

หน่วยกิต
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
9001201
ชีวิตกับจริยธรรม
Life and Morality
9001202
ปรัชญากับชีวิต
Philosophy and Life
9001203
การคิดและการพัฒนาตน
Thinking and Personal Growth
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6

ไม่น้อยกว่า

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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9001204

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
9001205
สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน
Aesthetics in Daily Life
9001206
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy
9001207
ศิลปะในการดารงชีวิต
Art of Living
9001208
ชีวิตและความตาย*
Life and Death
9001209
สมาธิในชีวิตประจาวัน*
Meditation in Daily Life
9001210
เสน่ห์และลีลาในงานบริการ*
The Charm and Style in Service
*หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
บังคับเรียน
9001301
อยุธยาศึกษา
Ayutthaya Studies
เลือกเรียน
9001302
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Human, Society and Environment
9001303
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Law in Daily Life
9001304
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
Economy in Daily Life
9001305
ไทยศึกษา
Thai Studies
9001306
วิถีชีวิตมุสลิม
Muslim Ways of Life
9001307
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า

9
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า

6
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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9001308
9001309

การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
Contemporary Business Management
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
Thai and ASEAN Geography
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9001310

3(3-0-6)
3(3-0-6)

เอเชียศึกษา
Asian Studies
9001311
วิถีโลก
The Global Ways
9001312
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Thai and Global Citizens
9001313
เงิน เงิน เงิน*
Money Money Money
9001314
เศรษฐกิจสีเขียว*
Green Economy
9001315
ความเป็นเจ้าบ้าน*
Hospitality
*หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
9001408
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Science and Technology in Daily Life
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
9001401
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
9001402
ผู้นานันทนาการ
Recreation Leadership
9001403
นันทนาการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Recreation in Conservation of Nature and Environment
9001404
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning
9001405
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน

6
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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9001406
9001407
9001409
9001410

9001411

Computer in Daily Life
การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
Basic Web Design and Applications
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
Sexuality Education and Reproductive Health
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อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต
Food for Health and Life
9001412
ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
Safety in Daily Life
9001413
เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
Biotechnology and Life
9001414
วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่*
Science and Modern Life
*หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มติที่ประชุม เห็นชอบในการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ
ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สภาวิชาการเห็นด้วยกับการการดาเนินการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยควรกาหนด
Output และ Outcome ทิศทางที่มหาวิทยาลัยต้องการในการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรเน้น
เรื่อง ความรู้ การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
2. วิ ช าอยุ ธ ยาศึ ก ษา เป็ น วิ ช าที่ บั ง คั บ ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเรี ย น แต่ อ าจารย์ ผู้ ส อน สอนโดย
การบรรยายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอยุธยา
ศึกษา
3. รายวิชาศึกษาทั่วไปมีนักศึกษาลงทะเบียนทั้ง 4 คณะ ทาให้การประเมินไม่ผ่าน ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรตั้งสานักศึกษาทั่วไปเพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้
4. รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาบังคับเรียนภาษาอังกฤษเพียง 1 วิชา คิดว่าไม่สมารถทาให้
นักศึกษาเก่งภาษาอังกฤษได้
5. บางหลักสูตรบังคับให้นักศึกษาเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

6. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาจะเลือกวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ทาให้
อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ
7. แนวคิ ด และหลั ก การในการพั ฒ นารายวิช าหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการเสนอว่า ควรเป็นรายวิชาที่มีการบูรณการร่วมกันหลาย ๆ ศาสตร์ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนิน งาน และปรับเปลี่ยนรายวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ กาหนดเป้าหมายของ
นักศึกษาในภาพรวมว่า หากนั กศึกษาส าเร็จการศึก ษาแล้ว นักศึกษาจะเป็นไปในทิศทางใด รายวิชาจะต้อง
รองรับอาชีพของนักศึกษาในอนาคตได้ มหาวิทยาลัยควรศึกษาตัวอย่างรายวิชาศึกษาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยอื่น
ๆ แล้วนามาปรับใช้กับมหาวิทยาลัย
8. ด้านแนวทางการดาเนินงาน ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเสนอว่า ควรเพิ่มกลุ่มสหศาสตร์
ขึ้นมา อาจเป็นการเพิ่มรายวิชาใหม่ เช่น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตคิดสนุก ตัวเลขพิศวง
ตัวเลขนาความสาเร็จ ทักษะเลขคณิต ไขรหัสในชีวิตประจาวัน ภาษาอังกฤษ และจิตอาสา เพื่อให้นักศึกษา
สามารถคิดเป็น โดยอาจบังคับให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อนักศึกษาจะได้สอบบรรจุ
เข้ารับราชการได้
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9. ให้ยกเลิกบางรายวิชาที่นักศึกษาไม่เลือกลงทะเบียนออก หรือให้ปรับชื่อรายวิชาให้ทันสมัย เช่น
วิชาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ วิชาวิถีโลก พลเมืองไทยและพลเมืองโลก เงิน เงิน เงิน เพื่อดึงดูดให้นักศึกษามี
ความต้องการเลือกเรียน ต้องพิถีพิถันในการตั้งชื่อรายวิชา และควรปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ เรื่องการลงทะเบียนเรียนและอาจารย์ผู้สอน มอบหมายให้รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ ร่วมประชุม วางแผน ปรึกษาหารือ กาหนดกระบวนการ
ขั้นตอนการดาเนินการปรับ/พัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้นามติที่ประชุมในทีมงานวิชาการแจ้งให้
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการได้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป หลังจากนั้นให้ เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาร่วมประชุมเพื่อกาหนดทิศทาง กระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
(สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตให้ นางสาวเนตรนภา สาสังข์ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน
เพื่อให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิช าจึงขออนุญ าต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประหลักสูตรจาก นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์ เป็น นางสาวเนตรนภา สาสังข์ โดยเรื่อง
นี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) จาก นางสาวอัมมันดา
ไชยกาญจน์ เป็น นางสาวเนตรนภา สาสังข์
มติที่ประชุม เห็น ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) จาก นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์ เป็น นางสาวเนตรนภา สา
สังข์ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะให้ปรับแบบฟอร์มใน
(สมอ.08) โดยให้ตัดประเภทผลงานวิชาการออก
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ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช าภาษาจี น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ป ระจาหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
เนื่องจาก นายกิตติ์ธเนศ วิวรรธน์ โชติ อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ขอลาออกจากราชการ คณะและสาขาวิชา
จึงได้บรรจุอาจารย์ใหม่ทดแทน คือ นางสาวสุชนา หลงเจริญ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ดั งนั้ น คณะและสาขาวิ ช าจึ งขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระหลั ก สู ต รจาก
นายกิตติ์ธเนศ วิวรรธน์ เป็น นางสาวสุชนา หลงเจริญ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และ
ให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นายกิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ
เป็น นางสาวสุชนา หลงเจริญ
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นายกิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ เป็น นางสาวสุชนา หลงเจริญ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศฯแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว คณะและสาขาวิชาจึง ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสหวิท ยาการอิส ลามเพื่ อการพั ฒ นา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 2 ให้ทบทวนข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลั งสาเร็จการศึกษา อีกครั้ง การระบุอาชีพ
ที่หลากหลายนั้น ต้องมีรายวิชาในหลักสูตรรองรับ ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คา เช่น นักวิจัยด้านมุสลิมศึกษา
แก้เป็น ผู้ช่วยนักวิจัยด้านมุสลิมศึกษา ครูในสถานศึกษาอิสลาม แก้เป็น ผู้สอนหรือนักวิชาการในสถานศึกษา
อิสลาม เป็นต้น
2. หน้า 4-6 ให้ทบวนการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในข้อ 11.1 อีกครั้ง
4. หน้า 8 ข้อ 11.3 ผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ให้เพิ่มข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละเท่าใด และข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ให้เพิ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทั้งชาวไทย พุทธ มุสลิม
และผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลาม
5. หน้า 9 ให้ทบทวนปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อีกครั้ง และแก้ไขมุสลิมทั่ว
โลกราว 1,800 คน แก้เป็น 1,800 ล้านคน
6. หน้า 10 ข้อ 1.3 ให้เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 1.3.3 เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม ทัศนคติ ให้มีบุคลิกภาพการเป็นนักบริการที่ดี
7. หน้า 11 ข้อ 2.2 ให้ทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
อีกครั้ง
8. หน้า 12 ข้อ 2.6.1 ให้แก้ไขงบประมาณรายรับในปีงบประมาณ 2563 ให้ถูกต้อง
9. หน้า 13 ควรระบุหมายเหตุ บังคับให้นักศึกษาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 12 หน่วยกิต
10. หน้า 15-17 ให้สาขาวิชาพิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น
วิชาภาษาอาหรับ วัฒนธรรมอิสลาม (การแต่งกาย อาหาร มนุษยสัมพันธ์ และปรัชญามุสลิม) วิชาหลักความเชื่อ
เศรษฐกิจ และธุรกิจกับชาวมุสลิม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกมุสลิม
11. หน้า 18 หลักสูตรเน้นวิชาทางอิสลามมากเกินไป ควรมีวิชาเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน เศรษฐศาสตร์
จุลภาค การโรงแรมและการท่องเที่ยว ส่วนวิชาพื้นฐานการศึกษา และวิชาความเป็นครูควรให้นักศึกษาเลือก
เรีย นไม่ควรเป็ น กลุ่ มวิชาเฉพาะบั งคับ และสาขาวิชาไม่ควรกาหนดรหั สขึ้นใหม่ ให้นักศึกษาไปเรียนร่วมกับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์แทน และในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 48 หน่วยกิต บังคับนักศึกษาเรียนในทุกศาสตร์
และไปเลือกเรียนแยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแทน
12. หน้า 19-20 มีวิชาการเงินการธนาคารอิสลาม และวิชาการประกันภัยตะกาฟุล ในหลักสูตร ไม่มี
วิชาการเงินการธนาคารทั่วไป และการบริการการท่องเที่ยว ที่จะรองรับในการประกอบอาชีพ
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13. หน้า 21 กลุ่มที่ 5 รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรปรับคาอธิบายรายวิชาให้เรียนเพื่อรู้
ไม่ควรนาไปประกอบอาชีพ เพราะเป็นปริญญาทางด้านศิลปศาสตรบัณฑิต ไม่ใช่ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่จะสามารถปฏิบัติและประกอบอาชีพได้ และให้ทบทวนชื่อวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์อิสลาม
14. หน้า 21-22 กลุ่มที่ 6 รายวิชาด้านการสอน วิชาการสอนอิสลามศึกษา จิตวิทยาการสอน การออกแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ การบริ ห ารจั ด การในชั้ น เรีย น สาขาวิช าได้ กาหนดรหั ส วิช า และคาอธิบ ายรายวิช าใหม่
ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นของคณะครุศาสตร์ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ สาขาวิชาไม่จาเป็นต้องกาหนดรหัส
วิช าและค าอธิบ ายรายวิช าใหม่ และต้องแจ้งให้ นั ก ศึก ษาทราบว่าหากเรียนสาขาวิช านี้ ไม่ส ามารถไปขอใบ
ประกอบวิชาชีพครูได้ เช่น วิชาจิตวิทยาการสอน เป็นวิชาที่คุรุสภาต้องกากับดูแล และมีการประเมินหลักสูตร
สาขาวิชาอาจร่วมมือกับทางคณะครุศาสตร์ ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ ในส่วนของรายวิชาที่ปรากฏในแผนจัด
การศึกษา ถ้าบังคับเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานการศึกษา วิชาความเป็นครู บังคับให้ทุกคนต้องเรียน ซึ่งเป็น
การจากัดสิ ทธิ์ของนั กศึกษา เพราะนั กศึกษาบางรายไม่ต้องการเป็นครู ต้องการประกอบอาชีพ การเงิน การ
ธนาคาร จึงเสนอว่าวิชาเหล่านี้ ให้เป็นวิชาเลือก ถ้ามีวิชาอยู่แล้วในคณะและสาขาอื่น ควรขอความร่วมมือให้
คณะจัดการเรียนการสอนให้ โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาที่มีเปิด หลักสูตรไม่ต้องจัดการเรียนการสอนเอง
ยกเว้นรายวิชาที่คณะและสาขาวิชาอื่น ไม่มีสอนให้เพิ่มเติมรายวิชาเข้าไปในหลักสูตร นักศึกษาในสาขาวิชานี้มี
จานวนไม่มาก สามารถเลือกวิชาในคณะของตนเองได้ โดยอาจเลือกวิชาจิตวิทยาในการอ่านกรุอ่าน แทนวิชา
จิตวิทยาการสอน เป็นต้น
15. หน้า 95 หลักสูตรเก่ามีวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคอิสลาม แต่หลักสูตรใหม่ไม่มีวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
วิชาหลักบริหารธุรกิจ และวิชาหลักการตลาด ควรมีวิชาเหล่านี้ปรากฏในหลักสูตร
16. หน้า 97 หลักสูตรเก่ามีวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคอิสลาม แต่หลักสูตรใหม่ไม่มีวิชานี้ ควรมีวิชานี้ไว้
และในหลักสูตรใหม่ขาดวิชาการบริหารธุรกิจและหลักเศรษฐศาสตร์
17. สาขาวิชาควรพัฒนาหลักสูตรโดยนายุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเรื่องของการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
OTOP การพยาบาลผู้สูงอายุ และการพัฒนาเด็กและเยาวชน และควรส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
ครอบคลุมกับอาชีพ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒ นา เป็นหลักสูตรที่ บูรณาการหลาย ๆ ศาสตร์
ร่วมกัน สาขาวิชาต้องหาจุดเด่นของหลักสูตรให้พบ
18. ให้ตรวจสอบคาถูก-ผิด ชื่อวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งคาอธิบายรายวิชาตลอดเล่มหลักสูตร
อีกครั้ง
19. ให้ คณะและสาขาวิชาเตรียมคาตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สาขาวิชา
ได้นาข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการทาหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาในภาคผนวก
และในการนาเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน นาเสนอเป็น Power Point
ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษากาหนด และนาเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที ผู้นาเสนอสามารถตอบ
ข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
20. ให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

สภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย โดยไม่ต้องนาหลั กสู ตรนี้ กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุม
สภาวิชาการอีก และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ น าเสนอเรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาดนตรี ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ดั งนั้ น คณะและสาขาวิช าจึ ง ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าดนตรี ศึก ษา (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2561) โดยเรื่องนี้ ได้ ผ่ านการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และ
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ
ให้นาหลักสูตรกลับไปทบทวนและปรับปรุงแก้ไข และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
มติที่ประชุม เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาไม่ได้ส่งหลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ ก าหนด รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ ช าการจึ งขออนุ ญ าตถอนวาระเรื่ อ งขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ระเบียบวาระที่ 5.8

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิช าการ น าเสนอเรื่อ ง การพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
การกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิ ชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนด
ตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ) ดังนี้
1. นายอธิบ โพทอง พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย สาขาวิช า 1807 เทคโนโลยีส ารสนเทศ สั งกั ด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวชนิ ก านต์ ผลเจริ ญ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สาขาวิ ช า 6101 รั ฐ ศาสตร์ สั ง กั ด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็น ในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ) ดังนี้
1. นายอธิบ โพทอง พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย สาขาวิช า 1807 เทคโนโลยีส ารสนเทศ สั งกั ด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวชนิ ก านต์ ผลเจริ ญ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สาขาวิ ช า 6101 รั ฐ ศาสตร์ สั ง กั ด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ
ความเห็น ในการกาหนดตาแหน่ งทางวิช าการระดับ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลั บ) และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.9

การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 72 ราย

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อานวยการสานั กงานคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน
72 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบั ตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 72 ราย
โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการ
ขอยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- 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

[2-32]
นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติก ารเข้ าเป็ น นัก ศึก ษาตามที่ ห ลั กสู ตรกาหนด โดยคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจานวนหน่วยกิครบถ้วนตามหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กาหนดไว้
จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิต ที่ขอความเห็นชอบการเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 72 ราย
หลักสูตร
จานวน
ชาย
หญิง
รวม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
25
47
72
รวม
25
47
72
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 72 ราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบตามที่ ส านั ก งานคณ ะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จ ารณาเสนอการให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่
1/2561 จานวน 72 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 ในวันพุธที่ 7
พฤศจิ ก ายน 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
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มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 ในวันพุธที่
7 พฤศจิ ก ายน 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 12.10 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผูต้ รวจ/ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

