
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยั  มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนครศรีอยุธยำ  โทร.๑๙11 
ที่      ศธ ๐๕๕๐.๑๒.๑/ว225           วันที่   8  พฤศจิกำยน  2560 
เรื่อง   แจ้งมติกำรประชุมสภำมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันพุธที่ 8  พฤศจิกำยน  2560 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบด/ีคณบด/ีผู้อ านวยการสถาบัน ศูนย์ ส านัก/หัวหน้าส่วนราชการ 

 กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ในครำวประชุม ครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 8  
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560  เวลำ 09.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอยุธยำ – อำเซียน อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  ควำมละเอียดทรำบแล้วนั้น  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยขอแจ้งผลกำรประชุมมำยังท่ำนเพื่อ
ทรำบดังนี้  

1. กำรอนุมัติ ให้ปริญญำแก่ผู้ ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่  3/2559  
จ ำนวน 2 รำย เนื่องจำกมีกำรอภิปรำยประเด็นกำรเผยแพร่ผลงำน มหำวิทยำลัยจึงรับข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม 
สภำมหำวิทยำลัย  ให้น ำผลงำนกำรเผยแพร่สิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรของนักศึกษำทั้ง 2 รำย  เพื่อหำรือไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้ควำมเห็นกรณีดังกล่ำวเข้ำหลักเกณฑ์ส ำเร็จกำรศึกษำตำมประกำศ กกอ. ก ำหนดและเกณฑ์ตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2549 หรือไม่ และรำยงำน
สภำมหำวิทยำลัยทรำบเพื่อพิจำรณำต่อไป 

2. เห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (สมอ.08) ของคณะครุศำสตร์ จ ำนวน 5 หลักสูตร 
ได้แก ่

1) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  
2) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  
3) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำสังคมศึกษำ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  
4) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  
5) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  

 

3. เห็นชอบกำรปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชำหมวดวิชำเฉพำะด้ำน กลุ่มวิชำชีพครูเลือกในหลักสูตรครุศำสตร
บัณฑิต จ ำนวน 10 หลักสูตร (สมอ.08) ได้แก่ 

1) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
2) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
3) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
4) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
5) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
6) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
7) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
8) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
9) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
10) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษและกำรสอนภำษำไทย (5 ปี) (ฉบับปี  

พ.ศ. 2558) 

4. เห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร 
กำรเรียนรู ้(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)  

/5.  เห็นชอบ... 
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5. เห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู (ฉบับปี 
พ.ศ. 2557) (สมอ.08)  

6. เห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (สมอ.08) และปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 4572710 พัฒนำกำรมนุษย์และครอบครัว 

7. เห็นชอบปรับเปลี่ยนคุณวุฒิอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  และปรับตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ข้อที่ 10 (สมอ.08)  

8. เห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 

9. เห็นชอบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2559 มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

10. อนุมัติให้ประกำศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู 
ประจ ำภำคเรียนที่ 1/2560 จ ำนวน 112 รำย 
 

 
 
               (นำยธำตรี   มหันตรัตน)์ 
        รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและกฎหมำย 
                            เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย   
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
........................ 

นำงสำวกำญจน์พิชญำ ภิญญำ 
รักษำกำรหัวหน้ำงำนกิจกำรคณะกรรมกำร 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
8  พฤศจิกำยน  2560 

 




