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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บ้ารุงเวช
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
4. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
7. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
8. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ติดภารกิจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวมูนีเราะฮ์
ยีด้า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาวเพชรรุ่ง
เทียนปิ๋วโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางสาวศุภสุตา
ปรีเปรมใจ
อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นางสาวพิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล
อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. นางเบญญาภา
สอนพรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาววิภา
ทองทา
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวสุภัทรสร
ขุมทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
ดร.เกษม บ้ารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

การจัดโครงการ “สภาวิชาการพบผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร”

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง การจั ด โครงการ
“สภาวิชาการพบผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” ในวันที่
23-24 มกราคม 2562 ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 07.00 น.
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2561 สภาวิชาการได้มอบนโยบายให้ มหาวิทยาลัยจัดโครงการ “สภาวิชาการพบผู้ บริหาร คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” เพื่อพบปะ พูดคุย เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง
การปรับ ปรุงและพัฒ นาหลั กสู ตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งขณะนี้มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรเป็นจ้านวนมาก การจัดโครงการครั้งนี้จะท้าให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบประเด็น แนวคิด และมุมมอง
ของผู้ป ฏิบั ติต่อการพัฒ นาหลั กสูตรและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ประชุม มอบหมายให้ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และกองบริการการศึกษาด้าเนินการจัดโครงการดังกล่าวในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ณ ไมด้า
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี มีก้าหนดการดังนี้
ภาคเช้าจะมีการประชุมสภาวิชาการพบผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมประชุม จ้านวน 81 คน โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
1. สภาวิ ช าการพบผู้ บ ริ ห าร และประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร โดยมี ป ระเด็ น
ปรึกษาหารือเรื่องการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
2. การปรับปรุงพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส้าหรับใช้ในปีการศึกษา 2562
ภาคบ่าย จะด้าเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเป็นวาระปกติ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ คณะกรรมการสภาวิช าการรับทราบและเข้าร่ว มประชุมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว
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มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดย ดร.เกษม บ้ ารุ งเวช อธิก ารบดี ประธานการประชุ ม ได้ เสนอให้
มหาวิท ยาลั ย สร้ างรายวิช าใหม่ เพื่ อ บรรจุไวในหมวดวิช าศึ กษาทั่ ว ไป เช่น วิช าการป้ อ งกั นและปราบปราม
การทุจริต และวิชาการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ระเบียบวาระที่ 1.2

การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บ้ า รุ ง เวช อธิ ก ารบดี ประธานการประชุ ม แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ า (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2558) ส้ าหรับ ผู้ เข้ าศึ กษาในปี ก ารศึ ก ษา 2559 -2563
ต่อสภาวิศวกรเพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าก้าลัง บัดนี้คณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่
54/17/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติรับรองปริญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ รส.
4459/2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3

มหาวิทยาลัยมอบของขวัญที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้กับคณะกรรมการ
สภาวิชาการ

สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บ้ารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการ
ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี
ในการนี้มหาวิทยาลัยขอมอบของขวัญที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11/2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น้ า เสนอ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 ซึ่งมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับระเบีย บวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่
7 พฤศจิ ก ายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารส้ านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท้ารายงานการประชุม รวมทั้งน้าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส้ า คั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดท้ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน้าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและน้าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส้าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 11/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 11/2561 โดยให้แก้ไขดังนี้
1. หน้า [2-16] บรรทัดที่ 27 สภาวิการ แก้เป็น สภาวิชาการ
2. หน้ า [2-28] ข้ อ 6.2 ปรั บ ข้ อ ความเป็ น ดร.เกษม บ้ ารุ งเวช อธิ การบดี ประธานการประชุ ม
ได้ยกตัวอย่างโมเดลโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูชายแดนใต้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยเน้นเรื่อง ระบบผลิตครู ระบบพัฒนาครู และสถานศึกษาต้นแบบที่สนับสนุนในการพัฒนาและ
ผลิตครู บังคับให้นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 อยู่ห อพักของมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาจะได้มีเวลาท้ากิจกรรม
ร่วมกันและปลู กฝั งความเป็ นครู และควรมีการน้านักศึกษาลงปฏิ บัติในพื้นที่จริง มหาวิทยาลั ยควรน้าโมเดล
ดังกล่าวประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ เห็นด้ว ยกับแนวคิดของ ดร.เกษม บ้ารุงเวช อธิการบดี
ประธานการประชุม และในอนาคตหากมหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เป็น
หลั กสู ตร 4 ปี คณบดีคณะครุ ศาสตร์ต้ องมี การบริห ารจัดการดูแลเรื่องการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ โดยให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เปิดภาคเรี ยนก่อน คณะครุศาสตร์ต้องเขียนแผนการศึกษา ให้สอดคล้องกัน โดยนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 จะต้องไม่มีการลงเรียนในภาคฤดูร้อน และส้าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2561
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น้าเสนอข้อมูลการด้าเนินงานและผลการด้าเนินงาน
ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 11/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้ห น่วยงานและองค์คณะ
บุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด้าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก้าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน้าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรือข้อมู ล การด้าเนิ น งานและผลการด้าเนิ นงานตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส้านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด้าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น้าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด้ า เนิ น งานและผลการด้ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561
ม ติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ท ราบ ข้ อ มู ล ก ารด้ าเนิ น งาน แ ล ะผ ล ก ารด้ าเนิ น งาน ต าม ม ติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบผลงานทางวิชาการ หนังสือ ต้ารา งานแปล บทความวิจัย และบทความ
ทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
1
1.1

1.2

เรื่อง
มติที่ประชุม
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เร่งรัดการจัดกิจกรรมคณะกรรมการ รับทราบ และมอบหมายให้
สภาวิ ชาการพบผู้ บ ริห ารระดั บ คณะ เลขานุการสภาวิชาการเร่งรัดการจัด
และประธานคณะกรรมการบริ ห าร โครงการโดยด่วน
หลักสูตร
รับทราบ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายการ
ผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ หลักสูตร 4 ปี

5
5.1

นาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา
ระดับมหาบัณฑิต ประจ้าภาคเรียน
ที่ 1/2561 (ครั้งที่ 1) จ้านวน 3 ราย

5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
(สมอ.08)

5.3

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้น้าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ประจ้าหลั กสู ตรบริหารธุ รกิ จบั ณฑิ ต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นางสาว
จิราภา แสงเรือง เป็น นางสาวนฤมล
ญาณสมบั ติ และให้ น้ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ฉบั บ ปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก
นายอั ค รวิ น ท์ ศาสนพิ ทั กษ์ เป็ น
นางสาวจินดา ธ้ารงอาจริยกุล และให้
น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว และได้น้าเรื่อง
นีเ้ สนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 13/2561 ในวันที่ 12 ธันวาคม
2561 เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว โดย
สาขาวิชาได้น้าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว
โดยสาขาวิชาได้น้าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
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ระเบียบวาระ
5
5.4

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

5.6

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก้าหนดต้าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ ระดับผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ จ้านวน 1 ราย
(วาระลับ)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ประจ้ า หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) นางสาว
ศิรประภา ดีประดิษฐ์ เป็น นางสาว
ชนาธิป พรหมเพศ โดยให้แก้ไข หน้า
4 ประวั ติ แ ละคุ ณ วุ ฒิ ข อง นางสาว
ชนาธิป พรหมเพศ ให้เขียนผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบบรรณานุ การ และ
ให้ แ นบเอกสารผลงานทางวิ ชาการ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เห็ นชอบ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โดยให้ แ ก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิ ชาการ และให้
น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ เรียบร้อยแล้ว
โดยสาขาวิชาได้น้าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต้าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา
เสนอการก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จ้านวน 1 ราย (วาระลับ)
และให้ น้ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เรียบร้อย
แล้ว โดยสาขาวิชาได้น้าเรื่องนี้เสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต้าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) เรียบร้อยแล้ว
งานบริหารงานบุคคลได้น้าเรื่องนี้เสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่
12/2561 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก้าหนดต้าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดา้ รงต้าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ้านวน 1 ราย
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระ
5
5.7

5.8

6
6.1

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบรายชื่อผูส้ มควรได้รับ
การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ประจ้าปี พ.ศ. 2559-2560
จ้านวน 5 ราย (วาระลับ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ เสนอรายชื่อผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ้าปี พ.ศ. 25592560 จ้านวน 5 ราย (วาระลับ) และ
ให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็นชอบการพิจารณาเกณฑ์ เห็นชอบการพิจารณาเกณฑ์การให้
การให้ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ปริญญาตรี เกียรตินยิ มอันดับ 1
และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2
และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 โดยให้น้าเสนอ
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย
นาเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ
ดร.ภควดี สุ ข อนั น ต์ ผู้ แ ทนคณะ รับทราบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถาม
ที่ ป ระชุม เรื่ องการเปิ ด ภาคเรีย นของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พ ระ น ค รศ รี อ ยุ ธย า ว่ า จ ะมี การ
เปลี่ ย นแปลงการเปิ ด ภาคเรี ย นจาก
เดื อ นสิ ง หาคม เป็ น เดื อ นมิ ถุ น ายน
หรือไม่
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก าร
ส ภ า วิ ช า ก า ร แ จ้ งให้ ท ร า บ ว่ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จะไม่เปลี่ยนแปลง
การเปิด ภาคเรียนจากเดือ นสิงหาคม
เนื่ อ งจ ากจ ะได้ มี เวล าใน ก ารรั บ
นักศึกษาใหม่ ท้าให้มีจ้านวนนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้น

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งไปยัง
ผู้อ้านวยการองบริการการศึกษาและ
เลขานุการคณะกรรมการเลือกสรรฯ
เรียบร้อยแล้ว และได้น้าเรื่องนีเ้ สนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
นิติกร เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่าง
ด้าเนินการ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561
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ระเบียบวาระ
6
6.2

มติที่ประชุม
เรื่อง
นาเสนอจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการ (ต่อ)
ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะ รับทราบ
ครุศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า ในอนาคต
หากมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารพั ฒ นา
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ต้องมีการบริหารจัดการดูแล
เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
ให้ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5 เปิ ด ภาคเรี ย น
ก่อนคณะครุศาสตร์ต้องเขียนแผนการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกัน โดยนักศึกษา
ชั้ น ปี ที่ 4 จะต้ อ งไม่ มี ก ารลงเรี ย นใน
ภาคฤดูร้อน และส้าหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ให้ น้ า โม เด ลโค รงการจั ด ตั้ ง
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาครูชายแดนใต้ของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ยะลามาใช้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยเน้ น
เรื่อ ง ระบบผลิ ต ครู ระบบพั ฒ นาครู
และสถานศึกษาต้นแบบที่สนับสนุนใน
การพัฒ นาและผลิตครู เช่น บังคับให้
นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 อยู่หอพัก
ของมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาจะได้
มีเวลาท้ ากิจกรรมร่วมกันและปลูกฝั ง
ความเป็นครู และควรมีการน้านักศึกษา
ลงปฏิบัติในพื้นที่จริง

ผลการปฏิบัติตามมติ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิช าการ น้าเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด จ้าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2561
10

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

1

5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

-

3

วิทยาการจัดการ

12

2

2

52

13

10

จานวนหลักสูตรทั้งหมด

รวม

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ.
-

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คณะ

ครุศาสตร์
1
2
3
4
5

สาขาวิชา

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

สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร
17 ธ.ค.
2557
18 ก.พ.
2558
17 ธ.ค.
2557
18 ก.พ.
2558
18 ก.พ.
2558

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

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561
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คณะ

สาขาวิชา

6

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

7
8
9
10
มนุษยศาสตร์ฯ
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7
8
9

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
ศป.บ. ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรใน
ระบบ CHECO)

สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร
11 มี.ค.
11 ก.ย.
2558
2561
2558
2558
19 พ.ย.
11 ก.ย.
2558
2561
2557
2558
19 พ.ย.
11 ก.ย.
2558
2561
2557
2558
17 ธ.ค.
19 พ.ย.
2558
2561
2557
2558
11 มี.ค.
19 พ.ย.
2558
2561
2558
2558
17 ก.พ.
2559
19 เม.ย.
2560
17 ก.พ.
2559
15 ก.พ.
2560
15 ก.พ.
2560
15 ก.พ.
2560
19 เม.ย.
2560
12 ก.ค.
2560
13 มิ.ย.
2561

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
1 ต.ค.61

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.

2561

2564
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คณะ

สาขาวิชา

10

ศศ.บ. สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

11

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
***ต้องปรับปรุง

12

รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรใน
ระบบ CHECO)
ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) (อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบ
หลักสูตรในระบบ CHECO)

13

14

ศป.บ. ดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรใน
ระบบ CHECO)

15

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

วิทยาศาสตร์ฯ
1
2
3

วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรใน
ระบบ CHECO)

สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร
10 ต.ค.
อยู่ระหว่าง
2562
2565
2561
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
2562
2565
เสนอสภา
วิชาการ
12 ก.ค.
อยู่ระหว่าง
2560
2563
2560
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
13 มิ.ย.
อยู่ระหว่าง
2561
2564
2561
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
2561
2564
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
20 ม.ค.
11 ก.ย.
2558
2561
2558
2558
20 เม.ย.
2559
21 ต.ค.
2558
13 มิ.ย.
2561

12 ต.ค.
2559
25 พ.ย.
2559
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.

2559

2562

2559

2562

2561

2564
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คณะ

สาขาวิชา

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)
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อ
ปริญญา และอยูร่ ะหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบ
หลักสูตรในระบบ CHECO)
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรใน
ระบบ CHECO)

5
6

10
11
12

13
14

15

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

สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร
16 มี.ค.
29 มิ.ย.
2560
2563
2559
2559
18 พ.ย.
5 ส.ค.
2559
2562
2558
2559
16 มี.ค.
1 ธ.ค.
2560
2563
2559
2559
20 เม.ย.
29 มิ.ย.
2559
2562
2559
2559
18 ม.ค.
7 เม.ย.
2560
2563
2560
2560
20 เม.ย.
12 ต.ค.
2559
2562
2559
2559
16 มี.ค.
3 พ.ค.
2560
2563
2559
2560
16 มี.ค.
29 มิ.ย.
2560
2563
2559
2559
13 ธ.ค.
อยู่ระหว่าง
2561
2564
2560
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
12 ก.ค.
13 พ.ย.
2560
2563
2560
2560
14 มี.ค.
อยู่ระหว่าง
2561
2564
2561
รอผล
การ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
2562
2565
เสนอสภา
มหาวิทยาลัย
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คณะ

สาขาวิชา

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

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)

5
6
7
8

9
10
11

12

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อยู่ระหว่าง
กระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา และอยู่ระหว่าง
หัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ CHECO)
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง
บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรใน
ระบบ CHECO)
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

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
18 ก.พ.
2558
14 มี.ค.
2561

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

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
มหาวิทยาลั
ย(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
สกอ.รับทราบ

2561

2566

คณะครุศาสตร์
1

2
3

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

คณะวิทยาการจัดการ
1

2

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

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23-24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วังน้้าเขียวโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

[2-17]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ท้าหนังสือถึงคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ เพื่ อติดตามเร่งรัดด้าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น้ า เสนอ ข้ อ มู ล
การปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ้ าหลั ก สู ต ร (สมอ.08) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ้ า ปี
พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ

รายการ

1

จ้านวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร

2
3

จ้านวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.
จ้านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

2

3

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

ปี พ.ศ. 2560
19 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2561
10 หลักสูตร

19 หลักสูตร
-

3 หลักสูตร
7 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี
11/2560
11 ต.ค. 2560
5/2561

9 พ.ค. 2561

6/2561

13 มิ.ย. 2561

วันที่ สกอ.
รับทราบ
4 ก.ย. 2561
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
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ที่

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

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

5

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

7/2561

11 ก.ค. 2561

6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

7/2561

11 ก.ค. 2561

7

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561

8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

7/2561

11 ก.ค. 2561

9

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

11/2561

10 ต.ค. 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.

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ

รายการ

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

1

จ้านวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร

2 หลักสูตร

1 หลักสูตร

2

จ้านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก 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
การรับทราบฯจาก สกอ.

2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ สกอ.รับทราบ

3

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

4/2561

4 เม.ย. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ(ฉบับปี พ.ศ. 2561)

7/2561

11 ก.ค. 61

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ้า
หลักสู ตร (สมอ.08) ระดับ ปริญ ญาตรี และระดับ บัณ ฑิตศึกษา ประจ้าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วัน ที่
1 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ้าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางสาวเพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้าเสนอ
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด้าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริห ารเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่อ งนี้ ได้ผ่ านการประชุ มคณะกรรมการประจ้ า คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ้าคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้น้าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าประวัติ ศ าสตร์ (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2562) โดยให้ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. ให้ ท บทวนจ้ า นวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร อาจตั ด หรื อ ยุ บ รวมรายวิ ช าเข้ า ด้ ว ยกั น เช่ น
หน้ า 19-20 วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตั้ ง แต่ ค ริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 1 ถึ ง 15 รวมกั บ วิ ช า
ประวัติศ าสตร์ เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ตั้งแต่ ค ริส ต์ ศตวรรษที่ 16 ถึงปั จจุ บั น วิช าประวัติศ าสตร์ไทยก่ อ น
คริสต์ศตวรรษที่ 13 รวมกับวิชาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 18
2. หน้า 2 ข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา เช่น อาชีพนักวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ และนักสื่อสารมวลชน พบว่าเนื้อหาในหลักสูตรไม่มีรายวิชาที่รองรับ
กับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา และควรเพิ่มเติมอาชีพอิสระ
3. ข้อ 3 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เขียนเกี่ยวกับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 แต่ในรายวิชาในหลักสูตรไม่พบวิชาที่มีความเชื่อมโยงกับไทยแลนด์ 4.0
4. หน้า 5 ให้ทบทวนการเขียนผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก และ
จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากเขียนกลุ่มตัวอย่างซ้้าซ้อนกัน มีการใช้ค้าไม่คงที่ เช่น ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา
และควรแสดงผลการศึกษาในการเก็บข้อมูลของความต้องการใช้บัณฑิตเป็นข้อมูลทางสถิติ
5. หน้ า 9 ให้ ทบทวนการเขียนวัตถุประสงค์ของหลั กสู ตร ข้อ 1.3.1 เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์อยุธยา ไม่ควรระบุประวัติศาสตร์อยุธยาเพียงอย่างเดียว ควรเพิ่ม
ประวัติศาสตร์ลพบุรีหรือสุโขทัยไว้ในหลักสูตร เพราะผู้ใช้หลักสูตรคาดหวังให้บัณฑิตมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์
ในทุก ๆ ด้าน ไม่ใช่เก่งเฉพาะประวัติศาสตร์อยุธยาเพียงอย่างเดียว และข้อ 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์โดยสามารถต่อยอดในปีการศึกษาระดับสูงต่อไป ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6. หน้า 11 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ ให้ตัดข้อ 2.2.2 เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีส าขาอื่น โดยผ่ านการคัดเลื อกตามข้อบั งคับฯ ออก และข้อ 2.3.1 ปั ญ หาการปรับพื้ นฐานทั กษะการคิ ด
วิเคราะห์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอุดมศึกษา ไม่ใช่ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ควรปรับเป็น
ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
7. หน้า 13 ให้ตรวจสอบตารางงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ให้ถูกต้อง
8. หน้า 21 ข้อ 2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่ควรแบ่งกลุ่มวิชาเลือกให้นักศึกษาเลือกเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
วิชาประวัติศาสตร์อยุธยา และกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ประยุกต์ เพราะถ้ามีจ้านวนนักศึกษาในสาขาวิชาน้อย
หากแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาเลือกเรียนเป็น 2 กลุ่ม จะท้าให้เกิดความยุ่งยากกับการบริหารจัดการและไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ได้รบั ควรให้นักศึกษาเลือกรายวิชาใดก็ได้โดยไม่ต้องระบุกลุ่มวิชา
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9. หน้า 25 วิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ ให้นักศึกษาเรียนชั้นปี 2 เรียน
หลักสูตรควรปรับวิชาให้นักศึกษาเรียนในชั้นปีที่ 4 แทน ซึ่งจะสอดคล้องกับตารางข้อ 3.2 ความคาดหวั งของ
ผลลั พ ธ์ก ารเรี ย นรู้ เมื่ อ สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา ที่ ระบุ ว่า ปี ก ารศึ ก ษาที่ 4 นั ก ศึ ก ษาสามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ท าง
ประวัติศาสตร์มาใช้กับการท้าวิจัย และให้ทบทวนแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
10. หน้ า 41-47 ให้ ทบทวนการก้าหนดความรับผิดชอบหลั ก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) และ
ให้ทบทวน ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับมาตรฐานเรียนรู้ในแต่ละด้าน (LO)
11. หน้า 85 ให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาประวัติศาสตร์บูรพมหากษัตริย์ของไทยในสมัยอยุธยา
12. หน้า 114-116 ให้ ตรวจสอบวันที่ของบทความวิจัยของ นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ และ
นางสาวเพชรรุ่ง เทียนปิ๋ ว โรจน์ และหน้า 119 ให้ ตรวจสอบบทความทางวิช าการของ นางสาวพิ มพ์ ปฏิมา
นเรศศิริกุล เพราะส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2559 แต่บทความวิชาการ ตีพิมพ์ปี 2558 และให้แก้ไข
การเขียนผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรณานุกรม ชื่อบทความไม่ต้องท้าตัวเข้ม และให้แก้ไขค้าว่า ราชภัฏ
ศิลปศาสตร์ ให้ถูกต้อง
13. ให้ทบทวนการเขียนค้าอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการน้าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน้าความส้าเร็จ ความล้มเหลว ในแต่ละยุคประวัติศาสตร์ แง่มุม
วิสัยทัศน์ เพื่อน้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน้ามาเขียนในค้าอธิบายรายวิชา
14. ให้สาขาวิชาไปศึกษาข้อมูลการจัดท้าหลักสูตรประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แล้วน้ามา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัย โดยให้น้าจุดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเรื่องของพื้นที่มาใช้
ประโยชน์ ควรสร้างรายวิชาเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมอาจสอดแทรกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15. จุดเด่นของบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาจากราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่ น
อย่างไร มหาวิทยาลัยต้องการเห็นศักยภาพของนักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ อยู่บน
เวทีเสวนาทางวิชาการประวัติศาสตร์ โดยสาขาวิชาควรวิเคราะห์จุดเด่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมื่อ
นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาแล้วควรมีชิ้นงานเพื่อน้าไปต่อยอดหลังส้าเร็จการศึกษาได้
16. ควรบรรจุ วิช าที่เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์โบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยในหลักสูตร เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่ง โดยสาขาวิชาควรก้าหนดสัดส่วนวิชา
ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ประวัติ ศ าสตร์ ในหลั ก สู ตรให้ ชั ด เจน เช่น รายวิช าประวัติ ศาสตร์อ ยุ ธ ยา ประวัติ ศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์เอเชีย และวิชาอยุธยาในเอกสารต่างชาติสาขาวิชาควรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้
เหมือนกับกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
17. หลักสูตรควรหาภาคีเครือข่ายเข้ามาให้ความรู้กับนักศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีสถาบันอยุธยาศึกษา
และศูน ย์ ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ควรมีการสร้างเครือข่ายในเรื่องประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ไม่ควรจัดการเรียนการสอนเฉพาะภายใน
ห้องเรียน มีผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
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18. สภามหาวิทยาลัยอาจมีข้อซักถามเกี่ยวกับ จ้านวนนักศึกษาปัจจุบัน สถานที่ฝึกงานของนักศึกษา
รวมทั้ งมหาวิทยาลั ย ได้เรีย นเชิญ บุ คคลภายนอกที่ มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติ ศาสตร์เข้ามามี ส่ วนร่ว มกั บ
มหาวิทยาลัยอย่างไร
19. ให้ ค ณะและสาขาวิ ช าเตรี ย มค้ าตอบเรื่ อ งผลการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ปี ที่ ผ่ านมาเป็ น อย่ า งไร
สาขาวิชาได้น้าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท้าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และในการน้ าเสนอหลั กสู ตรในสภามหาวิทยาลั ยขอให้ ส าขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน น้าเสนอเป็ น
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก้าหนด และน้าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที ผู้น้าเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
20. ให้ คณบดี ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และรองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ ช าการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด เช่น หน้า 27 มีการก้าหนดรหัสวิชาไม่ถูกต้อง หน้า 94 แก้ไขชื่อกลุ่ม
วิช าปฏิ บั ติ การและฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ และแก้ไขรหั ส วิช าการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ประวัติศาสตร์
ให้ถูกต้อง
21 ให้ ส าขาวิ ชาจั ดท้ าตารางเปรี ยบเที ยบการแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของสภาวิ ช าการเข้ าที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน้าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้น้าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย (วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิช าการ น้ าเสนอเรื่อ ง การพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
การก้าหนดต้าแหน่ งและแต่ งตั้งให้ ด้ารงต้าแหน่ งทางวิช าการ ระดับ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ราย นายบริบู รณ์
ชอบท้ าดี พนั กงานมหาวิท ยาลั ย สั งกั ดคณะครุศ าสตร์ สาขาวิช า 6501 ครุศาสตร์ อนุ ส าขาวิช า 650146
เทคโนโลยีการศึกษา
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ้านวน 1 ราย (วาระลับ)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ
การการก้ า หนดต้ าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ราย นายบริ บู ร ณ์ ชอบท้ า ดี พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิช า 6501 ครุศาสตร์ อนุสาขาวิช า 650146 เทคโนโลยีก ารศึกษา
(วาระลับ) และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.3

การรับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์
สาขาวิชา 7101 ภาษาไทย ราย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น้าเสนอเรื่อง การรับทราบผลการประเมินผลงาน
ทางวิ ช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ท้ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิช าการ ในระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา 7101 ภาษาไทย ราย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วาสนา บุญสม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระลับ) ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมดังนี้
1. งานบริหารงานบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว) ได้ด้าเนินการตรวจสอบเอกสารข้อมูลการยื่นเรื่อง
เสนอขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น และน้าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณารับทราบ
2. ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
3. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการ เพื่อท้าหน้าที่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท้าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในระดับรอง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชา 7101 ภาษาไทย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระลับ)
มติที่ประชุม รับทราบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท้าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
จริย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิช า 7101 ภาษาไทย ราย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น้ า เสนอก้ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบก้าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23-24
มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดกาญจนบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบก้าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 2324 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดกาญจนบุรี รถออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 06.00 น.
ปิดประชุมเวลา 11.40 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผูต้ รวจ/ทาน
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