[2-2]
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
6. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
8. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นริสานันท์
3. ผศ.ดร.อัจฉรา
4. นางสาวเมธารัตน์
5. นางสาวมนภัทร

เดชสุระ
หล่อตระกูล
จันตะนี
บุษปฤกษ์

6. นางสาวณัฐรดา
7. นางสาวสุวรรณา
8. นายสรพล
9. นายกวินภพ
10. นายพัทธ์พสุตม์
11. นางสาวอัณธิกา

ไหมมาลา
สิทธนาวิวัฒน์
ขันติยาสุวรรณ
สายเพ็ชร์
สาธุนุวัฒน์
เสงี่ยมใจ

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

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

12. นางสาววัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
13. นางอริสสา
บัวเจริญ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิเทศสัมพันธ์

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
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[1-1]
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การครบวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง การครบวาระการดารงตาแหน่งของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึง่ คณะกรรมการสภาวิชาการจะครบวาระ
การดารงตาแหน่งในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม รับทราบ และมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสภาวิขาการเป็นอย่างดี และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน ณ ร้านอาหารเดอะรีว่า อโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิช าการ นาเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุ มครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. และครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น
เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบ
และกระบวนการดังต่อไปนี้
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 9/2560 และครั้งที่ 10/2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2560 โดยไม่มีการแก้ไข และให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดังนี้
1. หน้า [2-4] ผู้มาประชุม รายที่ 3 ผศ.ดร.อัฉจรา แก้เป็น ผศ.ดร.อัจฉรา
2. หน้า [2-5] , [2-7] , [2-12] การพิจารณาเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก้เป็น การพิจารณาเสนอ
การให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. หน้า [2-22] ระเบียบวาระที่ 5.5 รายวิชา 3542402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
แก้เป็น การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
4. หน้า [2-25] ข้อ 13 บรรทัดที่ 5 culture แก้เป็น Culture
5. หน้า [2-27] ข้อ 11 บรรทัดที่ 3 วิชามรณะศึกษา แก้เป็น มรณศึกษา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560 โดยได้ แ จ้ งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรือข้อมู ล การดาเนิ น งานและผลการดาเนิ นงานตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
และครั้งที่ 10/2560 เมื่อวัน ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
อาคารสานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบ
วาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-6]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560
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[3-2]
รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
5
5.1

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอการให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2560
จานวน 112 ราย

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบตามที่สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอ
การให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียน
ที่ 1/2560 จานวน 112 ราย และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เรียบร้อยแล้ว และสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ได้นาเรื่องนี้เสนอทีป่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่
1/2560 จานวน 112 ราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

[3-3]

ระเบียบวาระ
3
3.4

รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง
มติที่ประชุม
ผลการปฏิบัติตามมติ
สืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งที่ 10/2560
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่ง
เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เรื่องแต่งตั้ง
วิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองาน เรียบร้อย ขณะนี้อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทาง สร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ เสนอคาสั่งเพื่อเสนอให้อธิการบดีลงนาม
วิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองาน โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ
เสนอคาสั่งให้อธิการบดีลงนาม

5
5.1

นาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาบริหารการศึกษา จานวน 1 ราย
และระดับปริญญาโท จานวน 7 ราย
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1)
รวมทั้งสิ้นจานวน 8 ราย

5.2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้ง
และการบริหารบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ......

เห็ น ช อบ ต าม ที่ ค ณ ะก รรม การ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จ ารณาเสนอการให้
ปริญ ญาแก่ผู้สาเร็จการศึ กษาระดั บ
ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึ ก ษา จ านวน 1 ราย ได้ แ ก่
นายนพปฎล บุญพงษ์ โดยมีเงื่อนไข
ว่ า ต้ อ งแก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ส่วนการ
พิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จ
การศึ กษาระดั บปริญ ญาโท จานวน
7 ราย ที่ ป ระชุม ยังไม่ พิ จารณาและ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ส า นั ก ง า น
คณ ะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาไป
ด าเนิ น การตรวจสอบแก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ
เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมาย
ให้ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
แก้ ไขให้ ครบถ้วนสมบู ร ณ์ หลัก การ
ออกระเบี ย บและข้ อ กฎหมายที่

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เรียบร้อยแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จานวน 1 ราย ได้แก่ นายนพปฎล
บุญพงษ์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไข

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

เกี่ ย วข้ อ ง โดยให้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย และ
นาเข้าสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่อง
ในการประชุมครั้งต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

[3-4]
ระเบียบวาระ
5
5.3

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบในการปรับจานวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)

5.4

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการ
ประชุมสภาวิชาการ

5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี
พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลง
คาอธิบายรายวิชา 3542402
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(2-2-5) (สมอ.08)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบในการปรับจานวนอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์
ประจาหลัก สูต รรัฐประศาสนศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) และ
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เรียบร้อยแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยได้
เห็นชอบในการปรับจานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554) ในการประชุมครั้งที่ 13/2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
เนื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น นโยบาย ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอถอน
ว า ร ะ นี้ อ อ ก แ ล ะ ให้ เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิ ช าการตลาด (ฉบั บ ปี พ.ศ.
2559) จาก รองศ าส ต ราจารย์
วัน ทนี ย์ แสนภั ก ดี เป็ น นายพั ท ธ์
พสุ ต ม์ สาธุ นุ วั ฒ น์ และเห็ น ชอบ
การขอเป ลี่ ยน แ ป ล งค าอธิ บ าย
รายวิ ช า 3542402 การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบู รณาการ 3(2-2-5)
แต่ทั้งนีค้ ณะกรรมการสภาวิชาการขอให้
ตรวจสอบชื่อย่อปริญญาของ นายพัทธ์
พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ คาว่า “DProf” เพื่อ
ความถู กต้ อง และให้ น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
วิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
การเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

[3-5]
ระเบียบวาระ
5
5.6

5.7

5.8

5.9

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
(สมอ.08)

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบ การเปลี่ย นแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก
นางสาวเมธารั ต น์ จั น ตะนี เป็ น
นางสาวพั ฒ น์ ก มล อ่ อ นส าลี แ ละ
นางสาวมนภั ท ร บุ ษ ปฤกษ์ เป็ น
นางสาวจิ ร าภา แสงเรื อ ง และให้
แก้ไขชื่อสาขาวิชาของนางสาวจิราภา
แ ส ง เ รื อ ง เ ป็ น (Management
Information System) ส่ วนในประวั ติ
คุ ณ วุ ฒิ ให้ ตั ด ผลงานวิ ช าการ พ.ศ.
2560 ออกเนื่ อ งจากยั งไม่ ได้ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กาหนด และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ให้คณะและประธานกรรมการบริหาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
หลักสูตรนาหลักสูตรกลับไปแก้ไข
จัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พ.ศ. 2560)
สภาวิชาการ และให้นาเสนอสภา
วิชาการเป็นวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมครั้งต่อไป โดยข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสภาวิชาการ
ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุข
เห็นชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
ให้นาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
วิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
การเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
วิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
โดยคณะวิทยาการจัดการจะนาเรือ่ งนี้
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561
เป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว ขณะนีส้ ภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการประชุมครั้งที่
13/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดย
มีเงื่อนไขคือให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทบทวนเนื้อหา
ในหลักสูตรของสภาวิชาชีพฯต่อไป
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว โดยสภา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
Abhinav Education Society,
Akole ประเทศอินเดีย

พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ Abhinav
Education Society, Akole
ประเทศอิน เดี ย และให้ น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Abhinav
Education Society, Akole ประเทศ
อินเดีย ในการประชุมครั้งที่ 13/2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
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ระเบียบวาระ
5
5.10

เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Hue
Tourism College ประเทศเวียดนาม

5.11

ขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 2 ราย (วาระลับ)

5.12

ขอความเห็นในการกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 1 ราย (วาระลับ)

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Hue
Tourism College ประเทศ
เวียดนาม และพิมพ์คาว่า staff ให้
ถูกต้อง และให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
ค ณ ะ กรรม การส ภ าวิ ช าการได้
พิ จ ารณาการก าหนดต าแหน่ งทาง
วิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จ าน วน 2 ราย แ ล้ ว เห็ น ต าม ที่
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิช าการ (ก.พ.ว) เสนอการก าหนด
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ และให้ น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
ค ณ ะ กรรม การส ภ าวิ ช าการได้
พิ จ ารณาการก าหนดต าแหน่ งทาง
วิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จ าน วน 1 ราย แ ล้ ว เห็ น ต าม ที่
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิช าการ (ก.พ.ว) เสนอการก าหนด
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ โดยคณะกรรมการสภา
วิ ช าการมี ข้ อ สั ง เกตเรื่ อ งผลงาน
วิ ช า ก า ร ทั้ ง 3 เล่ ม ไม่ ต ร งกั บ
สาขาวิชานิติศ าสตร์ และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
วิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Hue Tourism
College ประเทศเวียดนาม ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2560 เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
บริหารงานบุคคล และเลขานุการ ก.พ.ว.
เรียบร้อยแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้
คณาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 2 ราย ในการประชุมครั้งที่
13/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
บริหารงานบุคคล และเลขานุการ ก.พ.ว.
เรียบร้อยแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้
คณาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 1 ราย ในการประชุมครั้งที่
13/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
เรียบร้อยแล้ว

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 9/2560 และครั้งที่ 10/2560
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ระเบียบวาระที่ 3.2

ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 20 หลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ที่

สาขาวิชา

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2
3
4
5
6

7
8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

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

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

7 ต.ค. 2558

21 ต.ค. 2558

25 พ.ย.59

17 มิ.ย. 2558

4 พ.ย. 2558

18 พ.ย. 2558

5 ส.ค.59

23 ธ.ค. 2558

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

15 ส.ค.59

13 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

7 เม.ย.60

25 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

27 ก.ค.59

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59
1 ธ.ค.59

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559
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ที่

สาขาวิชา

9

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59

16 ก.พ. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

12 ต.ค.59

10 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

12 ต.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

27 ก.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

29 มิ.ย.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

17 พ.ค.60

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

27 ก.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

2 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

2 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

1 ธ.ค.59

10 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

29 มิ.ย.59

15 พ.ย. 2559

7 ธ.ค. 2559

18 ม.ค. 2560

7 เม.ย.60

2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 11 หลักสูตร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร จานวน 7 หลักสูตร ส่วนอีก 2 หลักสูตร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยังไม่รับทราบหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภาวิชาการเห็นชอบ
ครั้งที่

วันเดือนปี

สภามหาวิทยาลัย
วันที่ส่ง
เห็นชอบ
เอกสารให้
สกอ.
ครั้งที่ วันเดือนปี

วันที่
สกอ.
รับทราบ

การดาเนินการ

1

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

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

20 ก.ย.
60

-

2

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

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

-

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

8 พ.ย.
60

สกอ.ส่งคืน
หลักสูตร วันที่ 8
มิถุนายน 2560
-

ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และสังคม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
ศป.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

8 ก.ย.60

-

1/2560

11 ม.ค.
60

2/2560

15 ก.พ.
60

17 มี.ค. 60

-

สกอ.ส่งคืน
หลักสูตร วันที่ 8
มิถุนายน 2560

3/2560

1 มี.ค. 60 4/2560

19 เม.ย.
60

19 พ.ค. 60

8 พ.ย.
60

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

2/2560
3/2560

1 ก.พ. 60 4/2560
1 มี.ค. 60

19 เม.ย.
60

19 พ.ค. 60

16 พ.ย.
60

4/2560
5/2560

12 ก .ค.
60

11 ส.ค.60

16 พ.ย.
60

12 ก .ค.
60

11 ส.ค.60

13 พ.ย.
60

6/2560

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

12 ก .ค.
60

31 ก.ค.60

รอการรับทราบ
หลักสูตรจาก สกอ.

6/2560

2 ก.ค.60 8/2560

12 ก .ค.
60

31 ก.ค.60

รอการรับทราบ
หลักสูตรจาก สกอ.

3
4

5

6
7
8

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

4/2560
5/2560

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.3

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

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

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2558)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี
พ.ศ. 2556)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ.
2558)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี
พ.ศ. 2557)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ.
2555)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2558)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2557)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี
พ.ศ. 2557)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

วันที่ส่ง
เอกสาร
ให้สกอ.

วันที่ สกอ.รับทราบ

11 ส.ค.
2560
7 ก.ย.
2560

6/2560

5 ก.ค.
2560

9/2560

9 ส.ค.
2560

7 ก.ย.
2560

6/2560

5 ก.ค.
2560

9/2560

9 ส.ค.
2560

7 ก.ย.
2560

5/2560

7 มิ.ย.
2560

10/2560

27 ก.ย.
2560

25 ต.ค.
2560

5/2560

7 มิ.ย.
2560

10/2560

27 ก.ย.
2560

25 ต.ค.
2560

5/2560

7 มิ.ย.
2560

11/2560

11 ต.ค.
2560

13 พ.ย.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

11

12

13

14

15

16

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น (ฉบับปี พ.ศ.
2559)

8/2560

4 ต.ค.
2560

11/2560

11 ต.ค.
2560

13 พ.ย.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

5/2560

7 มิ.ย.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

12/2560

8 พ.ย.
2560

8 ธ.ค.
2560

8/2560

4 ต.ค.
2560

รอเข้าสภา มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจาปี พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 3.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ย สาขาวิช าการจั ด การธุรกิ จ โรงแรม คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาปรับ ปรุ ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่ านการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบ โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

การประชุม คณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ป ระชุมมีมติ ให้
คณะและประธานกรรมการบริห ารหลั กสู ตรนาหลั กสู ตรกลั บ ไปแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป บัดนี้คณะและสาขาวิชาได้
ดาเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอเพื่อให้
คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1. หลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การธุ รกิ จโรงแรม มี ก ารการเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร แต่พบว่าหลักสูตรไม่ได้กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าว่าควรมีคุณสมบัติที่มี
ระดับคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ใด ซึ่งพบว่าปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าของสาขาวิช านี้ยังขาดทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ เกรงว่าจะเป็ น จุ ดอ่ อนแก่ นั กศึก ษา ดั งนั้ น คณะและสาขาวิช าต้อ งก าหนดคุณ สมบั ติ
นักศึกษาแรกเข้า และการดาเนินการกรณีนักศึกษาแรกเข้ามีทักษะภาษาอังกฤษต่ากว่าระดับคะแนนที่กาหนด
2. ควรมีการทา MOU เพื่อกาหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาแกนคณะร่วมกันกับ
สาขาวิชาอื่น โดยกาหนดผู้รับผิดชอบหลักให้ชัดเจน
3. หน้า 3, 27-28 ไม่ต้องใส่จุด . หลังประเทศที่อาจารย์สาเร็จการศึกษา
4. หน้า 9 ให้สาขาวิชาทบทวนการเขียนปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอีกครั้ง ควร
ปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตร เป็น ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจโรงแรมที่รอบรู้และเป็นนักปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องเรียงจากนามธรรมไปหารูปธรรม และตัดคาว่าเพื่อผลิต
บัณฑิต เป็น ผลิตบัณฑิต ให้ นาข้อ 1.3.1 ไปไว้เป็นหัวข้อท้ายสุด และข้อ 1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ควรเน้นเรื่อง ธุรกิจการโรงแรม วัตถุประสงค์ของหลั กสูตรยังขาดเรื่องทักษะ
วิชาชีพโรงแรม บุคลิกภาพ ศาสตร์ตามหลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมต้องชัดเจน
5. หน้า 13 งบประมาณรายรับค่าบารุงการศึกษา และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ให้แก้เป็น “/คน/ปี”
6. การวางเนื้อหาของหลักสูตรให้ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม มคอ.1 ยังไม่ครอบคลุม ให้คณะและสาขาวิชากลับไปทบทวน มคอ.1 อีกครั้ง
8. หน้า 20 วิชาแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ คาอธิบายรายวิชาหน้า 78 ไม่พบคาที่สื่อถึงการเป็น
ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจโรงแรม หรือบริการ
9. การกาหนดชื่อรายวิชาในหลักสูตรควรกาหนดให้ใช้ คาเดียวกันคือการจัดการธุรกิจโรงแรม เนื่องจาก
บางรายวิชาใช้ชื่อ การจัดการธุรกิจบริการ, อุตสาหกรรมบริการ
10. หน้า 20-22 ให้ตรวจสอบและแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชามารยาทและวัฒนธรรมในธุรกิจบริการ
วิชาภาษาอังกฤษนวัตกรรมสาหรับธุรกิจไมซ์ วิชาการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ และวิชาเตรียม
ฝึกประสบวิชาชีพฯ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาอื่น ๆ ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรอีกครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

11. หน้า 21 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ซึ่งให้เลือกเรียน 3
กลุ่ม คือ กลุ่มภาษาจีน กลุ่มภาษาเกาหลี และกลุ่มภาษาญี่ปุ่น แต่กลุ่มภาษาเกาหลี มีอาจารย์ผู้สอน 1 คน ซึ่ง
เป็นเรื่องยากที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ควรตัดกลุ่มภาษาเกาหลีออก เพราะจะมีปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการ รวมทั้งในรายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทั้งภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นควรปรับรายวิ ชาใหม่ให้มีเนื้อหา
ในทางเดียวกัน โดยให้สร้างชื่อรายวิชาและกาหนดรหัสวิชาขึ้นใหม่ โดยให้เน้นเรื่องการสื่อสาร การอ่าน เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้ และระบุชื่อวิชาให้สื่อถึงเนื้อหารายวิชาให้ชัดเจน เพื่อจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป และวิชาการจัดการความเสี่ยงสาหรับอุตสาหกรรมบริการ แก้เป็น วิชาการจัดการความ
เสี่ยงสาหรับธุรกิจบริการ
12. หน้า 49 การกาหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในรายวิชาสหกิจศึกษาและวิชา
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพการโรงแรม ควรมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะตระหนักในเรื่องคุณ ธรรมจริ ยธรรม ให้
ทบทวนอีกครั้ง
13. หน้า 50 ให้ตรวจสอบตลอดเล่มหลักสูตรที่มีการอ้างอิงข้อบังคับในภาคผนวก ง.
14. หน้า 78 คาอธิบ ายรายวิชาแนวทางการเป็นผู้ประกอบการไม่มีเนื้อหาที่สื่อถึงธุรกิจโรงแรมหรือ
บริการ และคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก Laws เป็น laws
15. แก้ไขชื่อ ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด ในภาคผนวก ฉ. รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ให้
ถูกต้อง
16. ภาคผนวก จ. บันทึกความเข้าใจ (MOU) ช่องที่ ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ลงนาม ไม่ได้ใส่วันที่
ที่ลงนาม
17. ให้ คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดี ฝ่ ายวิชาการตรวจสอบความถู กต้ อง ครบถ้วนของหลั กสู ตร
ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ จากนั้นให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยไม่ต้องนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ
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ระเบียบวาระที่ 3.5

การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน 7 ราย ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อานวยการส านั กงานคณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษา นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอให้ ปริญ ญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 7 ราย ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 มติที่ประชุมได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 8 ราย โดยได้นาเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มติที่ประชุม เห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จานวน 1 ราย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาหรับการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 7 ราย ที่ประชุม
ยั งไม่ พิ จ ารณาและมอบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาไปด าเนิ น การตรวจสอบแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอทีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ในวั น ที่ 17 มกราคม 2561 ต่ อ ไป บั ด นี้ ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอ
ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสาเร็จการศึกษาแก่
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยคณะกรรมการ หลักสูตร
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
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 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
[3-15]
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 1 ราย
 นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 1 ราย
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกันยายน 2559
– กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 1 ราย
 ไม่ได้ลงตีพิมพ์วารสารวิชาการจานวน 4 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาแผน ข สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไม่ได้กาหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ตามแผน ก ได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ที่
1
2
3
4

จานวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 7 ราย
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1)
จานวน
ลา
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2
1
1
ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้ แผน ก แบบ ก2
1
1
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข
1
3
4
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
1
1
รวม
2
5
7
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน 7 ราย ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท จานวน 7 ราย ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1) โดยคณะกรรมการ
สภาวิชาการมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และให้แก้ไขดังนี้
1. มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สภาวิ ช าการ และแจ้ งให้ ค ณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ รับ ทราบในเรื่ อ งคุ ณ ค่ าหรื อ คุ ณ ภาพของงานวิจั ย
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน แหล่งตีพิมพ์ผลงาน การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้
ยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มาใช้เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษา
2. การค้นคว้าอิสระและการทาวิทยานิพนธ์ ต้องมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ประธานคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการทาวิจัยของนักศึกษา
3. หน้า 8 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ของ นางทัศนีย์ ทรงรูป เขียนวัตถุประสงค์ไม่ครบ 3 ข้อ
4. หน้ า 11-12 บทคัดย่ อภาษาไทย ของ นางอุทุ มพร เกิดมงคล ข้อ 2) ศึกษาผลของความมุ่งมั่นในการ
ทางาน ไม่มีเครื่องมือใดเป็นตัววัด และแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ด้วย
5. หน้า 14 การค้นคว้าอิสระ ของ นางสาวกรรณกรณ์ เจียงสว่าง เรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ
สติ๊ ก เกอร์ ไลน์ (LINE) ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ผลการศึ ก ษาพบว่ านั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 372 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักศึกษา
จานวนน้อยมาก ได้สุ่มตัวอย่างจริงหรือไม่ และงานวิจัยเรื่องนี้ทาในระดับปริญญาตรี ถ้าในระดับปริญญาโท
งานวิจัยต้องมีความโดดเด่น และมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
6. หน้า 18 การค้นคว้าอิสระ ของ นางสาววิจิตรา อินทมาศ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในการเลือกทาป้ายโฆษณาในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบ
สารวจในระดับปริญญาตรี มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ
ให้ยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 การเก็บข้อมูลมีกลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบใด ถ้าในทางการสื่อสารแล้วปัจจัยส่วนบุคคลไม่น่าจะบอกอะไร เหตุใดจึงไม่มีข้อมูลเรื่องอาชีพ
กิจการ ผลการวิจัย ไม่สามารถนามาวางแผนการตลาดธุรกิจประเภทนี้ได้ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภัทรนันท สุร
ชาตรี มีความเชี่ยวชาญ ไม่ตรงกับงานวิจัยของนักศึกษา และให้แก้ไขผลการศึกษา บรรทัดที่ 2 ตัดคาว่า มากกว่า
ออก
7. หน้า 22 การค้นคว้าอิสระ ของ นายจิรัสย์ ธีระพัฒ น์ธัชกร เรื่อง ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 ตัดคาว่า ด้านการส่งเสริม
การตลาด ออก เพราะมีการพิมพ์ซ้า
8. บทคัดย่อภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้ง 7 ราย ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะในการประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

22 พฤศจิกายน 2560 แสดงว่าสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไม่ได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการให้นักศึกษาได้แก้ไขในบทคัดย่อ
9. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ประวัติคณะกรรมการสอบปากเปล่าทุกราย เช่น ตาแหน่งทางวิชาการ
ของ รองศาสตราจารย์วัน ทนี ย์ แสนภักดี ให้ เพิ่มสถานที่ทางานของ ผศ.ภิญ ญาพัชญ์ นาคภิบาล ทางานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้แก้ไขชื่อปริญญา จาก การศึกษาศาสตร์บัณฑิต
เป็น การศึกษาบัณฑิต ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ ของ นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร ผลงานไม่สัมพันธ์กัน
ให้เขียนในรูปของบรรณานุกรม
10. ให้ใส่หมายเลขหน้าในเอกสารประกอบการประชุม
11. มอบหมายให้แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาจัด ทาแผนการพัฒนาอาจารย์ หากอาจารย์
ศึกษาต่อไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย ไม่ควรอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ เพราะถ้าอนุมัติให้ไปเรียน
ในสาขาวิชาที่ไม่ตรงหรือสัมพันธ์ จะผลกระทบให้งานการทาวิจัยของนักศึกษามี ปัญหา ประธานการสอบปาก
เปล่า ไม่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่จ ะสอบปากเปล่ าให้ ครอบคลุ ม เพื่ อ สามารถบริห ารจัดการอาจารย์ที่ ป รึก ษา และควบคุม มาตรฐานของ
มหาวิทยาลั ยได้ทั้งหมด ผลงานของนั กศึกษาทั้ง 7 ราย ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิส ระและชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
เหมือนกันหมด เพียงแค่เปลี่ยนชื่อสินค้า และจังหวัด
12. มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อทั้งหมด พร้อม
ทั้งให้จัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการจากนั้นให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป โดยไม่ต้องนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยาได้ เสนอหลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/472 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 นั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/2672 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 4.2

การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เดิมคือหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เพื่อให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูต รของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด
ตามหนังสือที่ ศธ 0550/735 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/2673 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 4.3

การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยาได้ เสนอหลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/734 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลัก สูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/2704 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 4.4

การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิ จ ารณารั บ ทราบการให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รของสภามหาวิ ท ยาลั ย รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ ที่ ศธ
0550/1286 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/2705 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 4.5

การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาได้ เสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
เศรษฐศาสตร์ ก ารเงิน การธนาคาร (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) เดิ ม คื อ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุรกิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ธุรกิ จ เพื่ อให้ ค ณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาพิ จารณารับ ทราบการให้ ความเห็ นชอบ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/1285 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/2706 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 5.1

การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อานวยการส านั กงานคณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษา นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอให้ ปริญ ญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญ ญาเอก จานวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย ประจา
ภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ กษา ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อ วัน ที่ 1 พฤศจิ กายน 2560 มติที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 2 ราย โดยจาแนกเป็น
ระดับปริญญาเอก 1 ราย และระดับปริญญาโท 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอ
ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสาเร็จการศึกษาแก่
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กาหนด
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยนาย
ทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยสอบผ่านก่อน
สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันได้ นักศึกษาอาจ
ได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 8
ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม 2561
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม.
หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 นาเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ
การจัดงาน “การพัฒ นางานวิจั ย สร้ างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 28-29
กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ตามแผน ก ได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
จานวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย
และระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2)
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ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
รวม
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา
เอก จ านวน 1 ราย และระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวน 1 ราย รวมทั้ งสิ้ น 2 ราย ประจ าภาคเรีย นที่ 1/2560
(ครั้งที่ 2)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก จานวน 1 ราย และระดับปริญ ญาโท จานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้ น 2 ราย
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และให้แก้ไขดังนี้
1. หน้า 9 ตรวจสอบนามสกุลภาษาอังกฤษของ ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง อีกครั้ง และตรวจสอบ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษของ นายสุชาติ ทองมา อีกครั้ง
2. หน้ า 10 แบบตอบรั บ การตี พิ ม พ์ ผ ลงานลงวารสารของ นายสุ ช าติ ทองมา จะตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิช าการบั ณ ฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน
มกราคม 2561 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์ผลงาน หากบทความวิจัยมีการแก้ไขก่อนตีพิมพ์ แต่นักศึกษาไม่ยอม
แก้ไขผลงานเพราะคิดว่ามหาวิทยาลัย ตอบรับการตีพิมพ์แล้วประกอบกับสภาวิชาการได้พิจารณาเสนอการให้
ปริญญานักศึกษาไปแล้ว มหาวิทยาลัยจะมีวิธีดาเนินการเรื่องนี้อย่างไร จะมีผลกระทบต่อนักศึกษาหรือไม่
3. หน้า 13 บทคัดย่อภาษาไทย ของ นายภูรุจ จันทร์สว่าง วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ตรงกับผลการวิจัย
ขอให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกครั้ง
4. ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นทั้งประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่า และ
เป็นผู้นาเสนอระเบียบวาระในสภาวิชาการ ซึ่งมีผลกระโยชน์ทับซ้อน หลักการตามมาตรฐานการศึกษาถ้ามีบุคคล
ที่ เป็ น ผู้ ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จะไม่ เป็ น ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่ า ดั ง นั้ น ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพียงหน้าที่เดียว
เท่านั้น
5. ประวัติคณะกรรมการสอบปากเปล่า ของ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ข้อ 8 งานวิจัยที่มีความเชี่ยวหรือ
งานวิจัยที่ดาเนินการอยู่ ระบุมา 4 ข้อ ซึ่งผลงานดังกล่าวไม่ใช่งานวิจัย เป็นเพียงรายวิชา จึงให้ตัดข้อ 1-4 ออก
6. ประวั ติ ค ณะกรรมการสอบปากเปล่ า ผศ.ภิ ญ ญาพั ช ญ์ นาคภิ บ าล ให้ เพิ่ ม สถานที่ ท างาน ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้แก้ไขชื่อปริญญา จาก การศึกษาศาสตร์บัณฑิต
เป็น การศึกษาบัณฑิต
7. ให้ใส่หมายเลขหน้าในเอกสารประกอบการนาเสนอวาระ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

8. ให้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อทั้งหมด พร้อมทั้งให้จัดทา
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการจากนั้นให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยไม่
ต้องนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5.2

การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 167 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการนาเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเสนอ
ให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 167 ราย
โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1/2560 และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 1/2560 เลขที่ 1091/2560 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาประจาภาคเรียน
ที่ 1/2560 เลขที่ 1325/2560 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 167 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2560
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 มกราคม 2561
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 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
บัญชีสรุปจานวนการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 167 ราย

สาขาวิชา
ภาคปกติ
ครุศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รวม
ภาคพิเศษ
เทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รวม
รวมทั้งสิ้น

ระดับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ เกียรตินิยมอันดับ
รวมทั้งสิ้น
1
2
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
-

-

-

-

-

-

5
2
7
4
1
2
2
1
1
25

2
9
3
2
1
1
4
22

7
2
16
7
3
3
2
2
5
47

7
2
16
7
3
3
2
2
5
47

1
1
2
2

1
4
5
5

2
5
7
7

1
1
3
5
5

2
2
2

3
1
3
7
7

3
11
8
7
29
54

1
1
1
1
4
7
13 24
1
9
46 53
11 11
77 106
99 153

1
1
7
27
12
61
11
120
167

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 167 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 167 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการยกเว้นค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ปี พ.ศ. 2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอเรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบการยกเว้ น
ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ปี พ.ศ. 2561
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. เนื่ อ งจากจ านวนนั กศึ กษาแรกเข้าภาคปกติ มีจ านวนน้ อยลง มหาวิท ยาลั ย จึงมี ยุท ธศาสตร์
ที่จะเพิ่มจ านวนนั กศึกษาโดยการให้ ทุนการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน โรงเรียนละ 1-3 คน ประกอบกั บ
มหาวิทยาลัยได้มีการประชุม ARU พบครูแนะแนว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และมีนโยบายให้ยกเว้น
ค่าลงทะเบี ยนแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 แก่โรงเรียนและผู้ บริห าร
การศึกษาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถมีทุนเพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี อีกทั้งสร้างเครือข่ายการแนะแนวระหว่างโรงเรียนในพื้นที่กับมหาวิทยาลัย
2. นักเรียนตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” เพื่อให้โอกาสแก่
เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียนหรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนที่นั่งการศึกษา
พร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาในโครงการนี้
การยกเว้นค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรจะไม่ครอบคลุมถึงการลงทะเบียนนักศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน การลงทะเบี ยนร่วมกับนั กศึกษาภาคพิเศษ และการลงทะเบียนในโครงการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างประเทศ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย
ตลอดหลักสูตร สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ปี พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบการยกเว้นค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สาหรับนักศึกษาภาค
ปกติ ปี พ.ศ. 2561 หากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเสนอขอทุนการศึกษาเพิ่มเติม ให้บันทึก เสนอวาระ
เรื่องการขอทุนการศึกษาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Wuhan University Communication
และ Tumyu Group Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ขออนุญาตให้ นางอริสสา บั วเจริญ
นั กวิเทศสั มพั นธ์ กองนโยบายและแผน น าเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบ (ร่าง) บั น ทึ กความเข้าใจ (MOU)
ระหว่ างมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กั บ Wuhan University Communication และ Tumyu
Group. Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ Wuhan University of Communication (WHUC) ได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทา
ความร่ว มมือระหว่างมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยากับ Wuhan University of Communication
และ Tumyu Group. Co., Ltd สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ลงวั น ที่ 26 กั น ยายน 2560 โดยมี กิ จ กรรมคื อ
การเปลี่ ย นสื่ อ งานวิ จั ย เอกสารสิ่ งพิ ม พ์ พั ฒ นาและจั ด การการแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการ ท าวิ จั ย ร่ ว มกั น
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากรฝ่ายบริหาร การพัฒนาหลักสูตรที่ มี
ความสนใจร่วมกัน ความร่วมมือทางวัฒนธรรม และกิจกรรมและโครงการอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจและ
มี ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น โดยเรื่ อ งนี้ ไ ด้ ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการวิ เทศสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุล าคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ (ร่าง) บั น ทึ ก ความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยากับ Wuhan University of Communication และ Tumyu
Group. Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ Wuhan University of Communication และ Tumyu Group. Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมี
ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกความเข้าใจ (MOU) อีกครั้ง เช่น หน้า 1 f. staff แก้เป็น staffs ,
Commuication หน้า 2 ข้อ 4 subject แก้เป็น subjected และให้ระบุชื่อ ตาแหน่งผู้ลงนาม และวันที่ลงนาม
ของ Wuhan University of Communication และ Tumyu Group. Co., Ltd ให้ชัดเจน
2. Wuhan University communication คื อ อะไร และ Tumyu Group. Co., Ltd ท าอะไร ต้ อ ง
ระบุและแยกรายละเอียดให้ชัดเจน
3. หน้ า 8 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิเทศสั ม พัน ธ์ ระเบี ยบวาระที่ 5.2 ขอความเห็ นชอบ
พิจารณาการขยายความร่วมมือ แสดงว่าเคยมี (MOU) กันมาแล้วใช่หรือไม่ ผู้ใดเป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งการทา (MOU)
ครั้ ง นี้ ป ระสงค์ ที่ จ ะขยายความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา โดยมี กิ จ กรรมคื อ การ
แลกเปลี่ยนสื่องานวิจัย เอกสาร สิ่งพิมพ์ พัฒนาและจัดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทาวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะส่งผล
กระทบกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4. การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ต้องมีความชัดเจน หากมีสาขาวิชาใดมหาวิทยาลัยไม่สนใจ
ในการทา (MOU) มหาวิทยาลัยจะไม่ลงนาม
ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

และอาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี
พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับ ผิ ดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ป ระจาหลักสู ตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่ อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
(สมอ.08) เนื่ อ งจาก นายไพฑู ร ย์ สมั ค รกิ จ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ได้เกษียณอายุราชการ คณะและสาขาวิชาจึงเสนอให้ นายสุรชัย บุญเจริญ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์
ผู้รับ ผิ ดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ป ระจาหลักสู ตรเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
(สมอ.08)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงรายชื่ ออาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก นายไพฑูรย์ สมัครกิจ เป็น นาย
สุรชัย บุญเจริญ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอน
ในแผนการศึกษา และปรับเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนคาอธิบาย
รายวิชา 4064601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม และ
4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงานด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนในแผนการศึ กษา และปรับเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนคาอธิบายรายวิชา
4064601 การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม และ 4064602 การฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาในงานด้ า น
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอความ
เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขการจัดการเรียนการสอนในแผนการศึ กษาหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) เพื่อให้ เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กาหนด โดยตัดหมายเหตุท้ายตารางแผนการศึกษา และปรับเงื่อนไขรายวิชาที่ต้อง
ผ่านมาก่อนของคาอธิบายรายวิชา4064601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม และ 4064602 การ
ฝึ กสหกิจ ศึกษาในงานด้านสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อให้ นั กศึ กษาชั้นปี ที่ 4 สามารถเลื อกลงทะเบี ยนเรียนในรายวิช า
4064601 การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม หรือ 4064602 การฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาในงานด้ า น
สิ่ งแวดล้ อ มได้ โดยเรื่ อ งนี้ ได้ ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้ ง ที่
11/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดการ
เรียนการสอนในแผนการศึกษา และปรับเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนคาอธิบายรายวิ ชา 4064601 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม และ 4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงานด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนในแผนการศึกษา และปรับ
เงื่อนไขรายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนคาอธิบายรายวิชา 4064601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม และ
4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงานด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยให้แก้ไขทั้งระบบในหลักสูตร และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดี
คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี น าเสนอเรื่อง ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิช าวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. มอบหมายให้ ค ณบดี ค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และสาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อ ม
ดาเนินการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
2. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร
ทางคณะและสาขาวิช าได้เตรียมนั กศึกษาเพื่อลงไปช่วยเหลื อชุมชนโดยวิธีการใดบ้าง หลักสูตรได้เตรียมคน
เพื่อรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และนครนายก แล้วหรือยัง
3. หลักสูตรนี้ได้มีการทวนสอบหลักสูตรหรือไม่ ไม่ปรากฏในหลักสูตร ควรนาประเด็นปัญหาที่พบจาก
การทวนสอบมาสร้างความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
4. ให้ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาจริยธรรมสาหรับนักสิ่งแวดล้อมในคาอธิบายรายวิชา ไม่มีเรื่อง
จริยธรรมสาหรับนักสิ่งแวดล้อมปรากฏอยู่ หน้า 74-75 วิชาโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ระบุด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในคาอธิบายรายวิชาด้วย วิชานิเทศวิทยาเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรเพิ่มเติมเรื่องการรณรงค์
สิ่งแวดล้อมไว้ในคาอธิบายรายวิชา และตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย
หน้า 78 วิชาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยแก๊สเรือนกระจาก แก้เป็น ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งเล่มหลักสูตร หน้า 80 วิชาสหกิจศึกษา ต้องเพิ่มเติมเงื่อนไขต้องสอบผ่าน : 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา
หรือ 4063604 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม
5. หน้า 1 ข้อ 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ให้แก้ไขคาว่า ในเทอม เป็น ในภาคการศึกษา
6. หน้ า 2 ตั ดอาชีพ ที่ ส ามารถประกอบได้ห ลั งส าเร็จ การศึ กษา ข้อ 8.5 พนั ก งานส่ งเสริม การขาย
เครื่ อ งมื อวิท ยาศาสตร์ วัส ดุแ ละสารเคมี ออก และหมายเหตุอ าชีพ ข้ อ 8.1-8.3 นั กศึ กษาต้อ งมี ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม คณะและสาขาวิชาได้เตรียมพร้อมเรื่องนี้ไว้หรือไม่
7. หน้า 3-5 ทบทวนการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้กระชับ
8. หน้า 7 ทบทวนการเขียนปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุป ระสงค์ของหลักสูตร ให้เป็นระบบและเป็น
ทิศทางเดียวกัน เขียนให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ควรเขียนควรเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการเป็นเมือง
มรดกโลกของทุกประเทศ
9. หน้ า 10 ทบทวนเรื่องงบประมาณรายจ่าย ข้อ 2.6.2 อีกครั้ง และแก้ไขคาว่า อิเล็ กทรอนิคส์ ให้
ถูกต้อง
10. หน้า 13 และหน้า 59-60 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นภาษาอังกฤษยังใช้ข้อมูลเก่า ให้นาข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันมาบรรจุในเล่มหลักสูตร

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

11. หน้า 13-19 ตรวจสอบและแก้ไขชื่อวิชาเทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย วิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้า
และน้าเสีย วิชาการประเมินวัฏจักรชีวิตสิ่ง แวดล้อม วิชาการสารวจระยะไกลเบื้องต้น วิชาการมีส่วนร่วมของ
ชุม ชนกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม แบบจ าลองทางวิท ยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อ ม วิช าฉลากเขีย วเพื่ อ สิ่ งแวดล้ อม วิช าความ
ปลอดภัยในโรงงาน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไม่ควรแยกวิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม และ
วิชาด้านเทคโนโลยี ออกจากกัน ให้ยึดตาม มคอ.1 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม แก้เป็น วิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาสัมมนาทางสิ่งแวดล้อม แก้เป็น วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิชาโครงงานด้านสิ่ งแวดล้ อม แก้เป็ น วิช าโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาการส ารวจระยะไกล
เบื้องต้น 3(3-0-6) แก้เป็น 3(2-2-5) และรหัสวิชาเลขที่ 4 วิชาเฉพาะด้านเลือก ของชั้นปีที่ 3 มีจานวนมาก ควร
ปรับแผนการเรียนที่เน้นเรื่องบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อให้นักศึกษาเลือกในสิ่งที่สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
12. หน้ า 19-20 ข้อ 4) หมวดวิช าประสบการณ์ ภ าคสนาม ให้ เรีย น 7 หน่ว ยกิต ต้อ งระบุ เงื่อนไข
หลักสูตรในข้อ 4.1 และ 4.2 ด้วย และวิชาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสิ่งแวดล้อม ในคาอธิบายรายวิชาหน้า 79
ไม่มีทิศทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
13. หน้า 21-23 แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาเลือกหมวดวิชาเฉพาะเป็น
จ านวนมาก ควรน าวิ ช าที่ ส าคั ญ มาเป็ น วิ ช าเอกในชั้ น ปี ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 1 รหั ส 4063215 การวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้รหัสวิชาเป็น 4063212 และแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
และ 2 ไม่มีกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ให้ให้ขีดเส้นใต้กลุ่มวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติมกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับไว้ใน
ตารางชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และให้นาวิชาสัมมนาทางสิ่งแวดล้อมไปไว้ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
14. หน้า 24 คาอธิบายรายวิชาแสดงใน (ภาคผนวก ก) ให้ตัดวงเล็บออก
15. หน้า 27 ข้อ 4.1.1 ให้เพิ่มคาว่า มีทักษะในการปฏิบัติงาน
16. หน้า 28 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรเขียนออกเป็นข้อ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
17 หน้า 77 วิชาการสารวจระยะไกลเบื้องต้น 3(3-0-6) แก้ไขเป็น 3(2-2-5) เพราะมีคาว่า “การวิชาฝึก
ปฏิบัติและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม” ในคาอธิบายรายวิชา
18. หน้ า 96 ตารางเปรี ย บเที ย บหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง วิช าการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในงานด้ า น
สิ่งแวดล้อมไม่มีเงื่อนไข แต่วิชาสหกิจศึกษาหน้า 97 มีเงื่อนไขต้องสอบผ่าน : 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา หรือ
4063604 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
19. ควรเพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยและภัยพิบัติ และวิชาที่มีการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ทางด้านธุรกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์ นักการเมือง นักสิ่งแวดล้อม ไว้ในหลักสูตร
20. การน าเสนอหลั ก สู ต รในสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอให้ ส าขาวิ ช าน าเสนอหลั ก สู ต รให้ เชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว การลดใช้พลังงาน ความเป็นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
จานวนนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทเนสเล่ และการสร้างเครือข่ายทางสังคม
21. ให้ คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดี ฝ่ ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้วนของหลั กสู ตร
ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ จากนั้นให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยไม่ต้องนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 3/2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 3/2561
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งขอความเห็ น ชอบกาหนดการประชุม คณะกรรมการสภาวิช าการ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 3/2561
ในวัน พุ ธ ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารส านั ก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็ น ชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 3/2561
ในวัน พุ ธ ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารส านั ก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 13.00 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
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