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รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
5. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดา
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
9. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเบญญาภา
สอนพรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. นางสาววิภา
ทองทา
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. นางสาวสุภัทรสร
ขุมทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
เปิดประชุมเวลา 09.06 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
สาระสาคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดย
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้เสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาเอก จานวน
2 ราย และระดับปริญญาโท จานวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ ที่ประชุม
มีมติ มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานากลับไปแก้ไขและให้นาเข้าในคราวประชุมครั้งต่อไป
โดยให้บรรจุในระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม และให้สานักงานคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาประสานงาน
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อเตรียมให้ข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้กากับติดตามนักศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษา ซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งที่ดี แต่จานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีจานวนน้อยมาก ปริมาณกับคุณภาพต้องไปด้วยกัน จะทา
อย่างไรให้นั กศึกษามีคุณ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด เช่น ผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกได้เสนอไว้ว่า การเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซ้าซ้อนกัน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดกว้าง
อาจารย์ 1 คน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้หลายมหาวิทยาลัย ได้หลายหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ควรน าสิ่ งเหล่ านี้ ม าพิ จ ารณา อาจารย์ข องมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยา มี คุณ ภาพ และคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาในระดับสูง แต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่ได้ใส่ใจในการดูแลวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบให้ดียิ่งขึ้น
2. การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาใช้เกณฑ์ และเงื่อนไขเดิม มหาวิทยาลัยควรคิดรูปแบบ
ในการทาคู่มือใหม่ โดยยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 อาจารย์ที่จะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยต้องนารายชื่อกรรมการสอบปากเปล่าเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดูคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ โดยสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ต่ อ ไป ซึ่ ง ขณะนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษายั ง ไม่ ได้ ด าเนิ น การในเรื่ อ งนี้
หากมหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนเรื่องคุณภาพจะต้องมีการบริการนักศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา โดยทาทั้งสองเรื่อง
ควบคูก่ ันไป
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชู สิ ทธิ์ ประดั บ เพ็ ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุ ม ให้ ข้ อมูล เพิ่ มเติม ว่า
อาจารย์ประจาหลักสูตร บางหลั กสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูต รจานวนมาก ปัญหาคือผลงานทาง
วิช าการไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนด ซึ่งอาจารย์ ประจาหลั กสูตรต้องมีผ ลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่
จานวน 3 เรื่อง และมหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายกับผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้พัฒนา
หลักสูตรและเพิ่มจานวนนักศึกษามากขึ้น หากสามารถเลี้ยงตัวเองได้ก็สามารถจ้างคนได้ ความไม่รับผิดชอบของ
อาจารย์ถือเป็นเรื่องสาคัญ นักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ปี 2559 แต่สาเร็จการศึกษาปี 2562 นักศึกษา
บางรายสอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่แก้ไขเล่ม วิทยานิพนธ์ บางรายรอการตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ จึงทาให้ไม่สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาได้ ภายในเวลาที่กาหนด จึง ขอให้ทางสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารายงานผลการขอสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง
มติทีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562
สาระสาคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าสาขาวิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา จ านวน 30 ราย และหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ จานวน 14 ราย โดยให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ และปฐมนิ เทศนักศึกษา รุ่นปีการศึก ษา 2562 ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัด
กาญจนบุ รี การอบรมครั้งนี้อธิการบดี ได้มอบนโยบายให้ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษา
และนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์การเตรียมความพร้อม
การสอบภาษาอังกฤษ ต้อ งเตรี ย มการและดาเนิ น การอย่ างไร และมอบนโยบายให้ นั กศึ กษาเตรีย มการใน
ภาคเรี ย นแรก โดยนั ก ศึ ก ษาต้ อ งหาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ ได้ โดยเริ่ ม ด าเนิ น การกั บ นั ก ศึ ก ษา
รุ่นปีการศึกษา 2562 การอบรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ และนักศึกษาได้แสดงแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มาก
มติทีประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3

คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2562
เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสาคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิ การบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จานวน 5 ราย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ
วรรณธนัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์
เนียมถนอม
3. นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี
มหันตรัตน์
5. นายนพดล
ปรางค์ทอง
ทั้งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้สภาวิชาการรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่
25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้ บันทึกและจั ดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน
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3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 7/2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 7/2562 โดยไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการสภาวิช าการได้ ส อบถามอธิก ารบดี ประธานการประชุ ม เรื่องความคื บ หน้ า ในเรื่ อ ง
การรั บ ทราบหลั กสู ตรของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา ขณะนี้ สป.อว. ใช้เวลาในการพิ จารณา
หลักสูตรเป็นเวลานาน เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยามีหลายหลักสูตรที่รอผล
การรับทราบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิ ทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิ การบดี ประธานการประชุม อธิการบดีประธานการ
ประชุม แจ้งให้ ที่ป ระชุมทราบว่า นายกสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยาได้ป ระสานงานกับทาง
สป.อว. เรื่องการพิจารณารับทราบหลักสูตร และได้รับทราบข้อมูลว่าขณะนี้มีหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ประมาณ 4,000 หลั กสู ต ร เนื่ อ งจาก สป.อว.ปรับ เปลี่ ยนระบบบริห ารจั ดการ และต้ องท าหน้ าที่ พิ จารณา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2562
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอข้ อ มู ล
การดาเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุม สภาวิช าการครั้งที่ 7/2562 โดยได้ แ จ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการ มีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย
2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาตามรายงานการประชุมฯ
ในระเบียบวาระที่ 2

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน
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3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้ห น่วยงานและองค์ คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิ น งานและปฏิ บั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการสภาวิช าการมี ม ติ แ ล้ ว ซึ่ งมี รายละเอี ย ดตามเอกสารที่ น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิช าการ
ครั้งที่ 7/2562
รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ

เรื่อง

5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

5.1

ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)

5.2

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบ หลั กสู ตรและอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) จาก
นายสิ ร ภพ สิ น ธุ ป ระเสริ ฐ เป็ น
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เย็ น ใจ สุ ว านิ ช
และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร ประจ าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) จาก
นางสาวภั ท รภร พิ กุ ล ขวั ญ เป็ น
นางสาวภูษณิศา สุวรรณศิล ป์ และ
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และผูเ้ กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการนาเรือ่ งนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และผูเ้ กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2562 คณะและสาขาวิชา
ได้ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

5.3

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
บั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช าภ าษ าอั ง ก ฤษ สาขาวิช าภาษาอั งกฤษ (หลั ก สู ต ร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563) โดยให้ แ ก้ ไข
ตามข้ อ เสนอแนะของสภาวิ ช าการ
และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
คณะและผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินการนาเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 9
ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร เห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี
คณะครุศาสตร์ และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน และผู้เกีย่ วข้องทราบ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 คณะและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ สอบถามที่ประชุ มเรื่อง การขอ
ความเห็ น ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ป ระจาหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย เพราะทราบ
ว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเกรงว่าจะเสียโอกาส เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาใช้เวลาในการพิจารณาหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า
สาขาวิชามีปั ญ หาในเรื่องการแบ่ ง สั ดส่ วนผลงานทางวิช าการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร ซึ่ งได้ ส อบถามไปยั งคณบดีค ณะครุศ าสตร์แล้ ว คณบดี แจ้งว่ าจะน าเรื่องนี้ เสนอที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ การรายงาน
สถานะหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับปริญ ญาตรี และระดั บบัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล
ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 มีรายละเอียด จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปีการศึกษา 2562
-

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

2

5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

1

3

วิทยาการจัดการ

12

2

2

52

3

20

รวม

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอ
ผลการรับทราบจาก สป.อว.
10

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิน้ ปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2562

2565

2562

2565

ครุศาสตร์
1

ค.บ. การสอนภาษาไทย 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

2

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

3

ค.บ. พลศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

4

ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

27 มี.ค.2562
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คณะ

สาขาวิชา

5

ค.บ. คณิตศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2562

2565

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2562

2565

2562

2565

2562

2565

15 ส.ค.
2559
7 เม.ย.
2560
20 มิ.ย.
2560
8 ก.ย.
2560
16 พ.ย.
2560
1 ต.ค.61

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

6

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

7

ค.บ. สังคมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

8

ค.บ. วิทยาศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

9

ค.บ. การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

10

ค.บ. การศึกษาพิเศษ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

มนุษยศาสตร์ฯ
1

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

17 ก.พ. 2559

2

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

17 ก.พ. 2559

3

15 ก.พ. 2560

5

น.บ. นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(*ต้องรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563*)
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6

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

7

รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างคณะปรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตร)

12 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่างรอ

2560

2563

ศป.บ. ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบ
หลักสูตร)

13 มิ.ย. 2561

ผลการ
พิจารณา
ความ
สอดคล้องฯ
8 ต.ค.62

2561

2564

4

8

15 ก.พ. 2560
19 เม.ย.2560
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คณะ

สาขาวิชา

9

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

10 ต.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

9 ม.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2561

2564

2561

2564

2562

2565

คณะและ
สาขาวิชา
ดาเนินการแก้ไข
ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย
คณะและ
สาขาวิชา
ดาเนินการแก้ไข
ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย

2563

2566

2563

2566

25 พ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559
1 ธ.ค.
2559

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2562

3 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
29 มิ.ย.
2559

2560

2563

2560

2563

2559

2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

10

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

11

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

9 พ.ค. 2561

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

12

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

13 มิ.ย. 2561

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

13

ค.บ. ดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

ค.บ. การสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

9 ต.ค.2562

15

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

9 ต.ค.2562

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

21 ต.ค. 2558

วิทยาศาสตร์ฯ
1
2
3

18 พ.ย. 2558
16 มี.ค. 2559

6

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(*ต้องปรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา2562*)
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

7

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

20 เม.ย.2559

4

5

16 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

12 ต.ค.
2559
12 ต.ค.
2559
7 เม.ย.
2560
13 พ.ย.
2560
3 เม.ย.
2562

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2561

2564

8

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

20 เม.ย.2559

9

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

20 เม.ย.2559

10

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

18 ม.ค. 2560

11

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)

12 ก.ค. 2560

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

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

13 มิ.ย. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

2562

2565

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

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

12
13

13 ธ.ค. 2560

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

15

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

9 ม.ค. 2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

วิทยาการจัดการ
1

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

20 เม.ย.2559

2

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

20 เม.ย.2559

3

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

20 เม.ย.2559

4

20 เม.ย.2559

5

บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

6

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

20 เม.ย.2559

7

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

20 เม.ย.2559

20 เม.ย.2559
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สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

12 ก.ค. 2560

16 พ.ย.
2560

2561

2564

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
18 ก.พ. 2558
**อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ขณะนี้งดรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
18 ก.พ. 2558
**อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ขณะนี้งดรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 14 มี.ค. 2561

4 ส.ค.
2558

2558

2561

24 เม.ย.
2558

2558

2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

2561

2564

คณะ

8

สาขาวิชา

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อยู่ระหว่างกระบวนการ
เสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)

9

10

11

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

12

บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

11 ก.ค. 2561
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3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

คณะ

จานวนหลักสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว.

ปีการศึกษา 2562

ครุศาสตร์

3

3

2

วิทยาการจัดการ (ปีการศึกษา2561)

1

1

1

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

1

-

5

5

3

รวม

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สป.อว.
(รับทราบ)

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ
พิจารณาความ
สอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอ
ผลการ
พิจารณาความ
สอดคล้องฯ

สาขาวิชา

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

2561

2566

คณะครุศาสตร์
1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

9/2562
10 ก.ค. 2562

2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)

11/2562
11 ก.ย. 2562

3

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) **สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จะนาหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2562
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562**
คณะวิทยาการจัดการ
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

7/2561
11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ
พิจารณาความ
สอดคล้องฯ
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สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ
คณะ

สาขาวิชา

สป.อว.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) **สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ได้นาหลักสูตรเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
12/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 มติที่
ประชุม มอบหมายมหาวิทยาลัย
นาหลักสูตรกลับไปหารือร่วมกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต และ
ดร.สุรพงษ์ มาลี และให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562)

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
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ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพ ย์ เนียมถนอม เลขานุ การสภาวิช าการ น าเสนอ ข้อมู ล
การปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร (สมอ.08) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี
พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
1
2
3

รายการ
จานวนรวมหลักสูตรที่ปรับเปลีย่ นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.
จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนือ่ ง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2
3
4
5
6
7
8
9

ปี พ.ศ. 2561
13 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
14 หลักสูตร

9 หลักสูตร
4 หลักสูตร

2 หลักสูตร
12 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่
2/2561

วันเดือนปี
14 ก.พ. 2561

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

5/2561

9 พ.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

6/2561

13 มิ.ย. 2561

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

4 ก.ย. 2561

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน

[2-17]
ที่

รายชื่อหลักสูตรทีป่ รับปรุง

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
7/2561

วันเดือนปี
11 ก.ค. 2561

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

12 ก.ค. 2562

11

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

12/2561

14 พ.ย. 2561

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

12

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

13/2561

12 ธ.ค. 2561

13

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

13/2561

12 ธ.ค. 2561

14

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
12 ก.ค. 2562

15

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.

16

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

17

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

3/2562

13 มี.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.

18

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

3/2562

13 มี.ค. 2562

12 ก.ค. 2562

19

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

5/2562

24 เม.ย. 2562

20

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

5/2562

24 เม.ย. 2562

21

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

8/2562

12 มิ.ย. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.

22

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

9/2562

10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา
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ที่

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

ครั้งที่
9/2562

วันเดือนปี
10 ก.ค. 2562

23

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

24

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

9/2562

10 ก.ค. 2562

25

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

11/2562

11 ก.ย. 2562

26

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

11/2562

11 ก.ย. 2562

27

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ.2562)

12/2562

9 ต.ค. 2562

วันที่ สป.อว.
รับทราบ
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา
อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา
อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา
อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1
2

ที่

รายการ
จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก
สป.อว.

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

3 หลักสูตร

-

2 หลักสูตร

-

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครัง้ ที่
วันเดือนปี

วันที่ สป.อว.รับทราบ

1

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สป.อว.

2

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สป.อว.

3

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557)

4/2561

4 เม.ย. 2561

12 ก.ค. 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 )
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
นางเบญญาภา สอนพรหม ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การกรอก
ข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO หลักสูตรที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สามารถ
กรอกข้ อ มู ล ในระบบ CHECO ได้ แต่ จ ะไม่ ส ามารถ Submit ข้ อ มู ล ไปยั ง สป.อว. ได้ เนื่ อ งจากต้ อ งรอ
เอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ จึงจะสามารถ Submit ข้อมูลไปยัง สป.อว. ได้ ซึ่งต้อง
ใช้เวลาภายใน 60 วัน อาจส่งผลกระทบต่อการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักศึกษาได้ เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ได้
รับการพิจารณารับทราบหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จานวน 76 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจาภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 3/2561
(ครั้งที่ 2) จานวน 76 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจา
ภาคฤดูร้อน และประจาภาคเรียนที่ 3/2561 และนักศึกษาทีย่ ื่นคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึ กษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะสาเร็จการศึกษาประจาภาคฤดูร้อน และประจาภาคเรียนที่ 3/2561 เลขที่ 813/2562 ในปี 4
เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ที่จะสาเร็จการศึกษาประจาภาคฤดูร้อน และประจาภาคเรียนที่ 3/2561 เลขที่ 965/2562 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุ ณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้ างหลักสูตร และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 76 ราย
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7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2562
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
11. กองบริ ก ารการศึ ก ษาออกหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐานและบั น ทึ ก
ฐานข้อมูล
บัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ขอเสนอกำรให้ปริญญำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ภำคฤดูร้อนประจำปีกำรศึกษำ 2561 และภำคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 2)
ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำ

เกียรตินิยมอันดับ 1

เกียรตินิยมอันดับ 2

รวมทั้งสิ้น

ปริญญำตรี

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

รวม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

นิติศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

2

3

5

5

เทคโนโลยีบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

10

-

10

10

วิทยาศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

4

8

12

12

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

รวม

-

-

-

-

-

-

17

17

34

34

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

3

5

8

8

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

2

7

9

9

นิติศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

8

1

9

9

วิทยาศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

3

12

15

15

รวม

-

-

-

-

-

-

16

26

42

42

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

33

43

76

76

ภำคปกติ

ภำคพิเศษ
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จ ารณาการเสนอให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาตรี ประจาภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 2) จานวน 76 ราย
มติ ที่ ประชุม เห็ นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ ปริญ ญา ระดับปริญ ญาตรี
ประจ าภาคฤดูร้อน ประจาปี การศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 2) จานวน 76 ราย และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้ มอบหมายให้
กองบริการการศึกษาแก้ไขเอกสารประกอบการประชุม โดยให้ ตัด ข้อความในช่องหมายเหตุในตารางรายชื่ อ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา และให้เพิ่มเติมหมายเหตุใต้ตาราง โดยระบุข้อความให้ชัดเจน และ
เข้าใจง่าย
ระเบียบวาระที่ 5.2

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 6 ราย (วาระลับ)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
น าเสนอเรื่ องการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 6 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 6 ราย (วาระลับ)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 6 ราย (วาระลับ)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 6 ราย (วาระลับ) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.3

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์
จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย (วาระลับ)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ช ร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
น าเสนอเรื่องการพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการแจ้งผลการประเมิน ผลงานทางวิช าการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ เพื่อทาหน้ าที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรไม่แต่งตั้งให้กาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทั้ง 2 ราย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว) ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการแจ้ งผลการประเมิ น ผลงาน
ทางวิ ช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ท าหน้ าที่ ป ระเมิน ผลงานทางวิ ช าการและจริย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
(วาระลับ)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย (วาระลับ) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุททราบ ดังนี้
1. วิกฤตที่เกิดกับทุกมหาวิทยาลัยคือเรื่องหลักสูตร มหาวิทยาลัยอื่นขับเคลื่อนหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตร
4 ปี หากไม่มี นั กศึกษามาเรีย นจะเกิดผลกระทบหลายประการ มหาวิทยาลั ย มีวิธีการดาเนิน การในเรื่อง
หลักสูตรอย่างไร ประกอบกับได้วิเคราะห์ ข้อมูลแล้วพบว่ามีการขับเคลื่อนหลักสูตรในระบบ CHECO ช้ามาก
2. หลักสูตรบางหลักสูตรไม่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน จะมีวิธีการดาเนินการอย่างไร นักศึกษาในระบบมี
จานวนน้อยลง
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิท ธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ
เรื่อง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติมอบหมายมหาวิทยาลัยนาหลักสูตรกลับไปหารือร่วมกับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
และ ดร.สุรพงษ์ มาลี และจะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณ ณ์ รภั ส ถกลภั กดี ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอก แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ เรื่อง
การดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ควรเสนอชื่อผู้ที่มาพัฒนาหลักสูตรจากสาขาวิชา บางมหาวิทยาลัย
แต่ งตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ท าหน้ าที่ ป รับ ปรุ งและพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รเป็ น ไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามสมรรถนะที่กาหนด เช่น การปรับปรุงและพั ฒ นาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณ ฑิต ควรเป็ นตัวแทนสาขาวิชามาร่วมทาหลักสู ต ร ผู้บริห ารกาหนดนโยบายที่ต้องการให้ หลักสู ตรไป
ทิศทางใดสามารถกาหนดได้ ควรมีบุคคลหลากหลายภาคส่วนมาร่วมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีความต้องการ
ให้นักศึกษามีสมรรถนะเป็นแบบใด ซึ่งแนวทางนี้จะทาให้หลักสูตรมีความหลากหลาย ทันสมัย แนวทางการ
สอนมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย ถ้าเริ่มที่สาขาวิชาอย่างเดียวจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นวิธีเดิมที่
เคยปฏิบัติมา ถ้านาสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยจะสามารถกากับดูแลได้
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเรียนน้อยลง เนื่องจากประชากรเกิดน้อยลง
2. มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรที่หลากหลาย ทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกาลังคนให้เป็น เมืองอัจฉริยะ
(Smart City ) เซ่น ในอนาคตอันใกล้ระบบรถไฟความเร็วสูง ต้องอาศัยกาลังคนของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จากทางคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษาจีนและ
ภาษาญี่ปุ่นจานวนมาก ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมีหลายหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรมีการควบรวม
หลั กสู ต ร โดยใช้ ค ณะกรรมการชุ ด ที่ 1 ซึ่งอาจเป็ น ผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่ งมี ป ระสบการณ์ และแนวคิ ด
ที่ ห ลากหลายอาจารย์ ในสาขาวิ ช าเป็ น อนุ ก รรมการ เพื่ อเป็ น ทางเลื อ กใหม่ ให้ กั บ จังหวัด พระนครศรี อยุ ย า
เมื่อผู้บริโภคได้เห็นข้อมูล จะมองถึงความแตกต่าง สิ่งที่เป็นจุดแข็ง จุดขาย เป็นโอกาส ปรับเปลี่ยนได้ไม่เกิน 3 ปี
จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิยาลัย เช่น มีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น การเรียนผ่านระบบออนไลน์ การจัด
การศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) การบูรณาการเรื่องการสะสมหน่วยกิต เพื่อให้อยู่ในระบบของ
มหาวิทยาลัย ทาให้มีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น คุณภาพนักศึกษาเป็นเรื่องสาคัญ มหาวิทยาลัยควรนาศักยภาพ
ของอาจารย์มาใช้ในปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตร จะทาให้มหาวิทยาลัย มีอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการใน
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
หลั ก สู ต รที่ เป็ น สหวิ ท ยาการที่ ม หาวิท ยาลั ย จะพั ฒ นาหลั ก สู ต ร มี ห ลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต ได้ เรีย นเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญมาทาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาพลังงาน กับ Internet of Things (IoT)
อาจารย์ สามารถประจ าหลักสู ตรได้ 2 หลั กสู ตร หลั กสูตรพหุ วิ ทยาการ มี เครือข่ายกับโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้มีศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล และกาลังดาเนินการจัดทาวิดีทัศน์สื่อการสอน เพื่อ
สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 5 เรื่อง เรื่องละ 10 ตอน มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กากับดูแล
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อมรรั ต น์ สนั่ น เสี ย ง ผู้ แ ทนคณะครุ ศ าสตร์ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า
มหาวิท ยาลั ยไม่จ าเป็ น ต้ องจ้ างอาจารย์ เพิ่ มขึ้น ควรท าหลั กสู ตรให้ ทันสมัย เช่น การจัด ท าวีดิ ทั ศน์ โรงเรียน
ขนาดเล็ ก จ านวน 5 เรื่ อง ไม่ ใช่ เรื่ องง่ายหรือ ยากจนเกิน ไป มหาวิท ยาลั ย ต้อ งเข้ าไปมีส่ ว นร่ว มในโรงเรีย น
ขนาดเล็ ก เพื่ อสร้างความเข้าใจ ร่วมมือ และพั ฒ นาโรงเรียนร่วมกัน ตัว อย่างเช่น การจัดทาวี ดีทัศน์ พัฒ นา
โรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ใช้การเรียนผ่าน EDLTV นักเรียน
1 ห้องมี 3 คน ซึ่งในวีดิทัศน์มีนักเรียน 20 คน ครูสอนแบบแบ่งกลุ่ม มหาวิทยาลัยควรนานักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยไปสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้นักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง เพื่อทาวีดิทัศน์ ไตรมาสที่ผ่านมายัง
ไม่ได้ดาเนินการ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีชุดการสอนจานวนมาก
หากมหาวิทยาลัยไม่ลงสู่พื้นที่จริงจะไม่เกิดการพัฒนาที่แท้จริง มหาวิทยาลัยต้องเข้าถึงโรงเรียน โดยต้องทางาน
ร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อจะได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และนาไปสู่การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปั ณ ณ์ รภัส ถกลภักดี ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ได้เสนอเรื่อง การสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การเรียนแบบการเทียบโอนประสบการณ์ จะทาให้มีจานวนนักศึกษาเพิม่ มากขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิ ทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่ อง การจั ด ท าวี ดิ ทั ศน์ เป็ น งานยุ ท ธศาสตร์ ได้ มอบหมายให้ ค ณบดี ค ณะครุศ าสตร์ เป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบ และ
มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กากับดูแล
ดร.ภควดี สุขอนันต์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปรับปรุง
และพัฒ นาหลั กสู ตรต้องคานึ งถึงคุณ ภาพของนักศึ กษาและบัณ ฑิตที่ สาเร็จการศึกษาแล้ ว ได้ ส อบถามคณะ
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ ห ลั ก สู ต รครุศ าสตร์ มี การพั ฒ นาหลั ก สู ตรอย่ า งเร่งด่ว น เช่ น รายวิช าที่ คณะ
วิทยาศาสตร์เคยสอนให้เพราะเป็นเรื่องความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เรื่องรหัสวิชา ที่เกี่ยวข้องกับทางคณะ บาง
รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ทางครุศาสตร์สอน ในรายวิชาที่เป็นห้องปฏิบัติการ อาจารย์ ผู้สอนต้องมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมทางด้านวิชาชีพอนุญาตให้อาจารย์ทางสาขา
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วิชาวิศวกรรมสามารถสอนคณิตศาสตร์ได้ วิชาคณิตศาสตร์ด้านครุศาสตร์ จะเป็นอาจารย์ที่สอนคณิต ศาสตร์
ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเคมีต้องมีห้องปฏิบัติการใครเป็นผู้สอน คาอธิบายรายวิชาปรับอ่อนลง
มาก เน้นเรื่องการสอนมากขึ้น ถ้าอาจารย์ไม่มีความรู้ ไม่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ จะสามารถไปถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างไร อาจทาให้คุณภาพของผู้เรียนลดลง หากกระบวนการเรียนในเนื้อหามีน้อย ไม่มี
การเข้มงวดกวดขัน จะส่งผลให้คุณภาพของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไม่มีงานทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า
เนื่องจากกองบริการการศึกษาได้ทาบันทึกถึงคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ เพื่ อ ขอให้ ค ณะกรอกข้ อ มู ล รายชื่ อ ผู้ ส อน เช่ น คณะครุศ าสตร์ สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ รหัสวิชาเป็นของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่คณะครุศาสตร์ลงชื่ออาจารย์ผู้สอนเป็นของ
ครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้ทางกองบริการการศึกษาแจ้งไปยั งคณะครุศาสตร์ให้ประสานงานกั บหลักสุตรทาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว
นางเบญญาภา สอนพรม ผู้ อ านวยการกองบริ ก ารการศึ ก ษา สื บ เนื่ อ ง ประเด็ น เรื่อ งหลั ก สู ต ร
คาอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ผ่านสภาถูกต้องแล้ว สภาวิชาการได้มีมติแล้วให้ครุศาสตร์ใช้ผู้สอนเป็นของคณะวิทย์
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ใช้อาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของรหัสวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ ชี้แจงให้ทราบว่า รหัสวิชาที่เป็น
รหั ส ของคณะใด เจ้ าของวิช าคือคณะที่ วิช าสั งกัดอยู่ ขณะนี้ ไม่ทราบว่ามีปัญ หาใด เหตุใดจึงไม่สั งกัดคณะ
ครุศาสตร์ ส่วนตัวไม่ต้องการเห็นการแย่งกันสอน ที่ประชุมคณะครุศาสตร์ อาจารย์สอน 30 คาบ มหาวิทยาลัย
ทราบข้อมูลหรือไม่ สอนในระดับสาธิตมัธยม สอน 4 ปี บางวิชามีคนสามารถสอน 2 คน แต่น้าหนักอยู่ที่อาจารย์
คนเดี ย วเท่ านั้ น ซึ่งจะท าให้ มหาวิท ยาลั ยล่ มสลาย ถ้ าค าอธิบ ายรายวิช าเปลี่ ย น มี เรื่ องของการสอนเข้ามา
ให้ แ บ่ ง สั ด ส่ ว น เช่ น อาจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สอนนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ ส ม่ าเสมอ
ถ้านักศึกษาอ่อนในหลักวิชาการจะสอบบรรจุเข้ารับราชการไม่ได้ คณะครุศาสตร์สอน 25% และให้เจ้าของรหัส
วิช าสอน 75% มหาวิท ยาลั ย ต้ อ งวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล นี้ อ ย่ างเป็ น ระบบ มหาวิท ยาลั ย ต้ อ งดู แ ลอาจารย์ ทุ ก คน
ให้มีชั่วโมงสอน และขอให้ดูแลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสารสารในปีนี้
จะไม่มีการสอบรรจุเข้ารับ ราชการครู และในปีห น้าก็จะไม่มี การสอบบรรจุ เข้ารับ ราชการครูเช่นกัน เพราะ
สามารถใช้ บั ญ ชี ที่ เดิ ม ที่ ขึ้ น ไว้ หากมหาวิท ยาลั ย จั ด การเรีย นการสอนนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ โดยมุ่ ง ผล
ว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ แต่หากนักศึกษาสอบบรรจุ
เข้ารับราชการครูไม่ได้ จะสามารถประกอบอาชีพใด
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ทีมบริหารมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปพบผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ และจะมอบนโยบายการบริหาร
จัดการ การจัดสอบ ของโรงเรียนสาธิตมัธยม ในส่วนของสาธิตปฐมวัย ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท
เจริญผล รับผิดชอบ และจะนาข้อมูลมาประชุมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดา ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยเฉพาะการวางระบบ ต้องมีการ
สารวจข้อมูลก่อน เช่น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีหลายสาขาวิชาที่อาจารย์ผู้สอนมีชั่วโมงสอนจานวนมาก ควรมี
การวางระบบจากส่วนกลาง ควรมีการแบ่งสัดส่วนให้เท่ากัน ถ้ามหาวิทยาลัยหวังกับอาจารย์ในระดับคณะมาก
แต่นักศึกษามีจานวนน้อยลง ควรมีการขับเคลื่อนในมุมมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตร
ดร.ภควดี สุขอนันต์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอแนะว่า ต้องการเห็นความสามารถ
ในการทางานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเพือ่ นาไปพัฒนาท้องถิ่น สิ่งใดทีท่ ้องถิน่ ต้องการ คนในองค์กรสามารถ
ร่วมพัฒนาได้ควรนาประโยชน์จากงานวิจัยมาใช้ได้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชู สิ ท ธิ์ ประดั บ เพ็ ช ร์ อธิ ก ารบดี ประธานการประชุ ม แจ้ งให้ ท ราบว่ า
งานยุ ท ธศาสตร์ ด าเนิ น การเป็ น ปี แ รก บางเรื่ อ งไม่ ส ามารถก าหนดได้ เช่ น จั งหวั ด อ่ า งทอง มี 7 หมู่ บ้ า น
กาหนดไว้ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัย
กาหนดตัวชี้วัด ในเรื่องความยากจนในครัวเรือน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะเป็นปัญหาเรื่องปากท้อง และเมื่อ
องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดาเนินงานจะเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมรับฟัง สาหรับในรอบที่
3 องคมนตรีมาตรวจเยี่ยมผลการดาเนินงานรายเดือนในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วไประเทศ
ดร.ภควดี สุขอนันต์ ผู้ แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งให้ทราบว่า ตนเองได้มีโอกาส
พูด คุย กับ ศิษย์ เก่า ที่ ส าเร็จ การศึก ษาในสาขาวิช าเคมี นักศึกษาได้ ทางานเป็ นผู้ จัดการสหกรณ์ อาเภอไชโย
จั งหวั ด อ่ างทอง มี ห น้ าที่ ต้ อ งบริ ห ารจั ด การการเงิ น ของคนในท้ อ งถิ่ น ต้ อ งพั ฒ นาต าบลให้ มี สิ น ค้ า OTOP
ประชากรต้องมีงานทา เพื่อจะได้ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเอง ต้ องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอาชีพและต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เครื่องจักรสาน ให้เป็นสินค้า OTOP ในระดับตาบล
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ กาหนดการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปิดประชุมเวลา 10.43 น.
นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา
สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ผูต้ รวจ/ทาน

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน

