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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 6/2557 

วันพุธท่ี 2  กรกฎาคม  2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ประธาน 
       รักษาราชการแทนอธิการบดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
4. ดร.จิราภรณ์   พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
5. ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน    ผู้แทนคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
7. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
8. ดร.กิติมา  ทามาลี    ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.เกษม   บํารุงเวช    รักษาราชการแทนอธิการบดี  ติดราชการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์ ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม เลขานุการ ก.พ.ต. 
3. ดร.เชาวฤทธิ์  เรืองปราชญ์   อาจารย์ประจําสาขาสหวิทยาการอิสลาม 
4. นายนิรันดร์   ขันธวิธ ิ    อาจารย์ประจําสาขาสหวิทยาการอิสลาม 
5. นางศราริตา  แจ้งพันธ์              รักษาการหัวหน้างานนิติการ 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 คําสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดี  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ี นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ ได้พ้นจากตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 นั้น ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2557 ได้แต่งต้ังให้ นายเกษม บํารุงเวช 
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แต่ต้อง        
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับต้ังแต่วันแต่งต้ัง (รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่ี 9/2557)  และจากการพ้นจากตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
ต่าง ๆ พ้นจากตําแหน่งตามนัยมาตรา 32 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 23 
เมษายน 2557 จึงให้รองอธิการบดี (ชุดเก่า) พ้นจากตําแหน่ง และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
แต่งต้ังรองอธิการบดีตามคําแนะนําของ นายเกษม บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 ราย ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลง (รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ี 10/2557) 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.2   คําสั่งแต่งตั้งผู้ชว่ยอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีภารกิจท่ีต้องดําเนินการมากข้ึน และจําเป็นต้องมี
ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบกิจการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมครบถ้วน จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (7) มาตรา 32 วรรคสอง และมาตรา 32 วรรคสาม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 18 (ข) (5) มาตรา 26 
มาตรา 27 มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงแต่งต้ัง         
ผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 3 ราย ท้ังนี้วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (รายละเอียดตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาท่ี 417/2557) 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3 อธิการบดีเข้าร่วมประชุมอธิการบดีท่ัวประเทศ (ทปอ.) 
    และได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ดร.เกษม  บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบดี ติดราชการประชุมอธิการบดี               
ท่ัวประเทศ (ทปอ.) ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จึงไม่สามารถเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการได้  ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร เป็นประธานการประชุมแทน 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 5/2557  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือ       
วันพุธท่ี 7 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 5/2557 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 5/2557 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 5/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันพุธท่ี 7 พฤษภาคม 2557            
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2557 

 
 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 5/2557 

วันพุธที่ 7  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 

ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ  ระดับรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 1 ราย 
(วาระลับ) 

เห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ  ระดับรองศาสตราจารย์  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 1 ราย 
(วาระลับ)  และให้นําเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
เ ล ข า นุ ก า ร  ก . พ . ต .  แล ะ ง า น
บริหารงานบุคคล เรียบร้อยแล้ว 
งานบริหารงานบุคคลได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
แล้ว ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เ ห็ น ช อ บ แ ล้ ว  เ มื่ อ วั น ท่ี  1 4 
พฤษภาคม 2557  
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.2 

ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(สมอ.08) จํานวน 1 หลักสูตร และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        
(สมอ.08)  จํานวน 4 หลักสูตร 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 
1 หลักสูตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (สมอ.08)   จํานวน 4 หลักสูตร  
โดยให้ดําเนินการตามแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และให้นําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
เรียบร้อยแล้ว  คณะวิทยาการจัดการ
ได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ 
14 พฤษภาคม 2557 และกองบริการ
การศึกษาได้ส่งข้อมูลไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 

5.3 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง     พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการ   
สภาวิชาการเสนอแนะ แล้วส่งเวียน
เอกสารทีแ่กไ้ขให้คณะกรรมการสภา
วิชาการตรวจสอบอีกคร้ังเพือ่ความ
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งน้ีขอให้ส่งหลักสูตร  
ที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที ่12 
พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.       
เพื่อจะตรวจสอบและส่งต่อให้
คณะกรรมการสภาวิชาการภายในวันที่ 
14 พฤษภาคม 2557 ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาการจัดการ
ไ ด้ แ ก้ ไ ข ต า มข้ อ เ สนอ แ นะข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว และ
ได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ 
14 พฤษภาคม 2557  และกอง
บริการการศึกษาได้ส่งข้อมูลไปยัง
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษาแล้ว 

5.4 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ดนตรีสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการสภา
วิชาการเสนอแนะ ทั้งน้ีขอให้ส่งหลักสูตร
ที่กองบริการการศึกษาภายในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.      
เพื่อจะตรวจสอบและส่งต่อให้
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย    
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และประธานหลักสูตรดนตรีสากล
เรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ไ ด้ แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการแล้ว และได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อ
ที่ ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัยแ ล้ว             
ที่ ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัย มีม ติ
เห็นชอบแล้ว เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 
2557  

มติเวียน 
(คร้ังพิเศษ) 
เม่ือวันที่ 12 

มิถุนายน 2557 

ขอความเห็นชอบการการเสนอให้ปริญญา
บัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 (คร้ังที่ 3)  
จํานวน 33 ราย 

เห็นชอบการการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2556 (คร้ังที่ 3)   
จํานวน 33 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว กองบริการการศึกษา
ได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว ที่ ประชุมสภา
มหาวิทยา ลัย มีม ติ เ ห็นชอบแ ล้ ว    
เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2557  

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  
    ฉบับปี พ.ศ. 2555 จํานวน 6 หลักสูตร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี)  ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี                 
พ.ศ. 2555 สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี)  ฉบับปี พ.ศ. 2555  
จํานวน 6 หลักสูตร ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/081             
เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557 แล้วนั้น   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร               
ครุศาสตรบัณฑิต (5) ปี ฉบับปี 2555 จํานวน 6 หลักสูตรแล้ว เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2557 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  
    ฉบับปี 2554 จํานวน 1 หลักสูตร  และฉบับปี 2555 จํานวน 2 หลักสูตร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2554 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 และสาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555  จํานวน 3 หลักสูตร ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/081 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557 
แล้วนั้น   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรท้ัง              
3 หลักสูตรแล้ว เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 โดยมีข้อเสนอแนะสําหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (5) ฉบับปี พ.ศ. 2555 ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ให้มีคุณวุฒิสูงข้ึน หรือมีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/083 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557 แล้วนั้น   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร          
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แล้ว เม่ือวันท่ี                  
6 พฤษภาคม 2557          
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

   ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506 (2)/6067 ลงวันท่ี 18 
เมษายน 2556 ขอให้ ก.ค.ศ.พิจารณารับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 52 คุณวุฒินั้น ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติรับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน์ในการ
บรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายชื่อคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 คุณวุฒิ ท้ังนี้ผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าวหากจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตาม
มาตรฐานตําแหน่งครูผู้ช่วยท่ี ก.ค.ศ. กําหนดด้วย ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดตาม
หนังสือท่ี ศธ 0206.6/1655 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.5 การรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) และหลักสูตร 
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    ฉบับปี พ.ศ. 2555  (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555  (สมอ.08) ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/602 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 
แล้วนั้น   
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   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555  (สมอ.08) แล้ว เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2557          
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2556  จํานวน 8 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบ          
การเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 จํานวน 8 ราย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 5.1) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 3/2556 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 3/2557  เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน  2557 จํานวน 8 ราย โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ ดังนี้  

ระดับมหาบัณฑิต  
 � เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม.              

(การบริหารการศึกษา)  หลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)   และหลักสูตร รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

 � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 �ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   

 � นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ศึกษา
รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 

 � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ ่งประกอบด้วยอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  

 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
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 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 จํานวน 8 ราย  
 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556  จํานวน 8 ราย 

ลําลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ด.(การบริหารการศึกษา แผน ก (แบบ ก2) - 1 1 
2 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) แผน ก (แบบ ก2) - 1 1 
3 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  แผน ข 4 - 4 
4 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  แผน ข 1 1 2 

รวม 5 3 8 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 จํานวน 8 ราย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน

ท่ี 3/2556 จํานวน 8 ราย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ดําเนินการแก้ไขก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. หน้า 4 นักศึกษาท่ีทําแผน ข  ลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 7 และลําดับท่ี 8 ควรเพ่ิมช่องหมายเหตุ ระบุถึงการตีพิมพ์
ผลงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับนักศึกษา 
 2. หน้า 5 ชื่อเรื่อง บรรทัดท่ี 4 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรข้ึนย่อหน้าใหม่ 
 3. หน้า 6 ควรจัดรูปแบบการจัดพิมพ์บทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก่อนท่ีจะทํา
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์  การทําบทคัดย่อของมหาวิทยาลัยควรมี 2 ย่อหน้า  และควรมีคําสําคัญท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 4. ควรแก้ไขคําว่า ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็น ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เช่น หน้า 11 และหน้า 16 
 5. หน้า 13 ปัจจัยส่วนบุคคล ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีปัจจัยด้านใดบ้าง เช่น เพศ อายุ 
 6. คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์ ควรตรวจสอบรูปแบบ
บทคัดย่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
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ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบวิชาวิถีชีวิตมุสลิม 3(3-0-6) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบวิชาวิถีชีวิตมุสลิม 3(3-0-6) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  
วิชาวิถีชีวิตมุสลิม 3 (3-0-6) ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เม่ือวันท่ี 19 
มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 4/2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปวิชาวิถีชีวิต
มุสลิม 3 (3-0-6) และให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะได้นําเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ครั้งท่ี 1/2557 ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2557        
เวลา 09.30 น. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปวิชาวิถีชีวิตมุสลิม 3 (3-0-6) 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบวิชาวิถีชีวิตมุสลิม 3 (3-0-6)  
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปวิชาวิถีชีวิตมุสลิม 3 (3-0-6) โดย

คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะให้ดําเนินการแก้ไขก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ในตารางแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ด้านความรู้ 

ข้อ 1. ให้ปรับจากความรับผิดชอบรอง เป็น ความรับผิดชอบหลัก 
2. ให้เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การปรับตัว การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน 
3. จุดมุ่งหมายให้ปรับเป็น 2 ข้อ คือ 1) มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลัก

จริยธรรม  วัฒนธรรม ประเพณีของชาวมุสลิม และ 2) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
4. คําอธิบายรายวิชาน้อยเกินไป ให้เพ่ิมเรื่องของพหุวัฒนธรรม การเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของประเทศ

มุสลิมอ่ืนๆ ผลกระทบหรือความแตกต่าง 
5. ให้ปรับการเขียน มคอ.3 ให้คงเส้นคงวา และให้ใส่ตัวเลขหน้ามาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละข้อให้ตรง

กับในตาราง Curriculum Mapping  รวมท้ังวิธีการสอนและการประเมินในแต่ละข้อให้ตรงกัน 
6. ให้เพ่ิมเอกสารประกอบการสอน ตํารา 
7. ให้ปรับวิธีการสอน เช่น มีสื่อวีดีทัศน์  การสอนแบบบูรณาการ การศึกษานอกสถานท่ี  การค้นคว้า

และการนําเสนอข้อมูล 
8. มีการประเมินผลด้วยการสอบและแบบฝึกหัดเป็นหลัก อาจไม่สอดคล้องกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

ให้ตรวจสอบแก้ไขให้สอดคล้องกัน 
9. กิจกรรมการประเมินความสามารถในการค้นคว้า/นําเสนอ กําหนดสัดส่วน 30 % ขอให้ปรับลดลง

และควรเพ่ิมในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การอยู่ร่วมกับชุมชนอ่ืน  รวมท้ังการสอบปลายภาคอาจจะกําหนดใหม่   
แต่ต้องไม่เกิน 50 % ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

10. หน้า 8 ข้อ 5 คําว่า “เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน” ให้ปรับใหม่เนื่องจากคําค่อนข้างเป็นทางลบ 
11. มอบหมายให้ประธานสาขาวิชา ไปปรึกษาหารือเรื่องการเปิดสอนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาวิถีชีวิตมุสลิม 

กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์  

   รายผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์   หามนตรี  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม
เลขานุการ ก.พ.ต. นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน           
1 ราย (วาระลับ 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามท่ีงานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์  ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ข้าราชการพลเรือน                     
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา โดยงานบริหารบุคคล          
(ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต.) ขออนุญาตคณะกรรมการสภาวิชาการเวียนหนังสือขอความเห็นชอบภายในวันท่ี 19 
สิงหาคม 2556  มติท่ีประชุมเห็นชอบ และมหาวิทยาลัยได้เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งท่ี 8/2556  วันท่ี 21 สิงหาคม  2556 มติท่ีประชุมเห็นชอบให้แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์                
หามนตรี  เป็น รองศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 นั้น 

 เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(2)/3818 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2557 
เรื่องขอความเห็นชอบเพ่ือให้ตําแหน่งและเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ  โดยแจ้งเก่ียวกับการเผยแพร่        
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด จึงส่งเรื่องคืน  และมหาวิทยาลัยได้นําเรื่องดังกล่าวแจ้งต่อ                
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เพ่ือยกเลิกคําสั่งและให้เสนอผ่าน
คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังใหม่ เป็นต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ ราย ผศ.ดร.วิวัฒน์  หามนตรี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ รายผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบให้ยกเลกิคําสั่ง ยกเลิกวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา  
    และระดับปริญญาตร ี2 ปีหลัง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
    ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549  ราย นายสมศักดิ์  สาํเภาคล้ายมีศิลป์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางศราริตา แจ้งพันธ์                 
รักษาการหัวหน้างานนิติการ  นําเสนอขอความเห็นชอบให้ยกเลิกคําสั่ง ยกเลิกวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2549  ราย นายสมศักด์ิ  สําเภาคล้ายมีศิลป์  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้งานนิติการและกองบริการการศึกษา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวกับกรณีท่ี นายสมศักด์ิ สําเภาคล้ายมีศิลป์ ขอให้ยกเลิกคําสั่ง ยกเลิก
วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี  2 ปีหลัง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ ต่อมางานนิติการได้ทํา
หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือขอสําเนาหนังสือ ท่ี นร.0901/0301 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2554 
ท่ีตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย และทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ชี้แจงและขอเอกสารประกอบการชี้แจง กรณีการยกเลิกเพิกถอนวุฒิการศึกษา ราย นายสมศักด์ิ 
สําเภาคล้ายมีศิลป์ รวมถึงทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือหารือกรณียกเลิกคําสั่ง          
เพิกถอนวุฒิการศึกษา ราย นายสมศักด์ิ สําเภาคล้ายมีศิลป์ ซ่ึงท้ังสามหน่วยงานได้ตอบข้อหารือและชี้แจงมาถึง
มหาวิทยาลัยแล้ว และเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2557 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ 6 ประเด็น และให้นําเรื่องนี้
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกคําสั่ง ยกเลิกวุฒิการศึกษา
ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง ตามประกาศลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549  ราย นายสมศักด์ิ  
สําเภาคล้ายมีศิลป์ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเลขที่ 186 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 เร่ืองยกเลิกวุฒิ
การศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 2 ปีหลัง รายนายสมศักด์ิ สําเภาคล้ายมีศิลป์ และให้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

 1. ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคืนวุฒิการศึกษาให้กับนายสมศักด์ิ  สําเภาคล้ายมีศิลป์ 
 2. การเรียกร้องขอเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้นายสมศักด์ิ   สําเภาคล้ายมีศิลป์ ให้ดําเนินการฟ้องร้อง

กับกระทรวงศึกษาธิการด้วยตนเอง  
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ระเบียบวาระท่ี 6     เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 7/2557 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2557 ในวันพุธท่ี 6 สิงหาคม 2557 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2557 ในวันพุธท่ี 6 สิงหาคม 2557 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
ปิดประชุมเวลา 10.50 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ    ผู้ทาน 
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