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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 9/2558 

วันพุธท่ี 4 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. ดร.เกษม  บํารุงเวช          อธิการบดี       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์  ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
4. ดร.จิราภรณ์    พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7. ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
8. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
   
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ศานิต  สวัสดิกาญจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นายกรุง  ลือวัฒนา    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์  ศรีสังข์งาม  อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การพัฒนางานวิชาการ 
 ดร.เกษม  บํารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนี้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะดําเนินการพัฒนางานวิชาการ 3 ส่วน คือ  
 1. จะเป็นการปรับปรุงหลักสูตร ปรับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา จะเชิญผู้บริหาร คณบดีเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรของแต่ละคณะและการใช้ศักยภาพร่วมกัน 
 2. ปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 5 
 3. ดําเนินการอย่างไรให้นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว มีคุณสมบัติพิเศษและมีงานทํา 
 ซ่ึงการดําเนินการพัฒนางานวิชาท้ัง 3 ส่วน มหาวิทยาลัยต้องขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการสภา
วิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการวางนโยบายในการบริหารงานด้านวิชาการต่อไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  การนําเสนอเรื่องขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
        เดือนตุลาคม 2558 
 ดร.เกษม  บํารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นําเสนอขอความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยมี
ข้อเสนอแนะบางส่วนผ่านมายังสภาวิชาการ ดังนี้ 
 1. ขอให้สภาวิชาการเข้มงวดในการตรวจสอบหลักสูตรให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์  
 2. การกําหนดแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ท้ัง 5 Domain 
 3. คําอธิอบายรายวิชาชัดเจนครอบคลุม และเหมาะสม 
 4. ให้มหาวิทยาลัยจัดทํา KPI ท่ีเก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพ 
 5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะต้องร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุม 
และการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 6. วางระบบและข้ันตอนการพิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
หากมีการแก้ไขและข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ ให้สาขาวิชาทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขหลักสูตรมายัง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องท่ี
มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยขอให้มหาวิทยาลัยควรเรียนอธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี และตัวแทนอาจารย์ เข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมด้วย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



 
     การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 1/2559 

[2-4] 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2558 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 8/2558  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือ       
วันพุธท่ี 7 ตุลาคม 2558  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 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2558 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
8/2558 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
8/2558 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า [2-4] ในตารางข้อ 5.4  แก้ไขคําว่า พิจาณา เป็นพิจารณา  
 2. หน้า [2-5] ในตารางข้อ 6.1-6.7 มติท่ีประชุม จาก รับทราบ เป็น เห็นชอบ โดยมอบหมายให้
ผู้เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 
 3. หน้า [2-7] บรรทัดท่ี 1 มติท่ีประชุม  รับทราบ  แก้ไขเป็น มติท่ีประชุม ให้ทบทวนอีกครั้งเพ่ือให้เกิด
ความรอบคอบและนําเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการครั้งไป 
 4. หน้า [2-11] ข้อ 2 พิมพ์จํานวนรวมผิดท่ีถูกต้องคือ 13 ราย แก้ไขเป็น พิมพ์จํานวนรวมผิด ท่ีถูกต้อง
คือ 13 ราย 
 5. หน้า [2-11] ข้อ 3 จะเพียง Thesis แก้ไขเป็น จะใช้เพียง Thesis 
 6. หน้า [2-11 , 2-12]  มติท่ีประชุม หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะให้ใส่หมายเลขหน้า และระบุ
เอกสารท่ีใช้ประกอบการประชุม เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
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ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ 8/2558 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 8/2558 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ         
องค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือวันพุธท่ี 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.           
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2558 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 8/2558 

วันพุธท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม   

3.2 ขอความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิต 
ท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559 
 
 
 

เห็นชอบ และให้มีการทบทวนอีกครั้ง   
โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและทีมวิชาการ ทบทวน 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง  
การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
ท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2559  และ
นําเรื่องน้ีเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ 4 คณะเพ่ือนัดหมาย
ป ร ะ ชุ ม ใ น วั น ท่ี  2 7  ตุ ล า ค ม  2 5 5 8  
เรียบร้อยแล้ว และจะนําเรื่องน้ีเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2558 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปรญิญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557 (ครั้งท่ี 1) 
จํานวน 336 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557  
(ครั้งท่ี 1) จํานวน 336 ราย 

เลขา นุการสภา วิชาการ ได้ แ จ้ ง ไปยั ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว และ
ไ ด้ นํ า เ รื่ อ ง น้ี เ ส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยในวันท่ี 21 ตุลาคม 2558   
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
แล้ว 

5.2 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 (ครั้งท่ี 1) 
จํานวน 47 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 (ครั้งท่ี 1) 
จํานวน 47 ราย  โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ และรายงานผลการแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย   

เลขา นุการสภา วิชาการ ได้ แ จ้ ง ไปยั ง
ผู้ อํานวยการสํา นักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาแล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อ  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 21 
ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย   
มีมติเห็นชอบแล้ว 
 

5.3 

ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2549) 

เห็นชอบการปิดหลักสตูรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร ์
การพัฒนา (หลักสตูรใหม่  
พ.ศ. 2549) 

เลขา นุการสภา วิชาการ ได้ แ จ้ ง ไปยั ง
ผู้ อํานวยการสํา นักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาแล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อ  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 21 
ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย   
มีมติเห็นชอบแล้ว สํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการทําหนังสือปิด
หลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

5.4 

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08) 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
จํานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08) โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวิชาการ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์แล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอ
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 21 
ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย   
มีมติเห็นชอบแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

5.5 

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) (ฉบับปี พ.ศ. 
2555) (สมอ.08) 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) (ฉบับปี  
พ.ศ. 2555) (สมอ.08) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภาวิชาการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว และ
ไ ด้ นํ า เ รื่ อ ง น้ี เ ส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยในวันท่ี 21 ตุลาคม 2558  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ
แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอผลการรับทราบ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.6 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้
แก้ ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
วิ ช า ก า ร ก่ อ น นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว และ
ไ ด้ นํ า เ รื่ อ ง น้ี เ ส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยในวันท่ี 21 ตุลาคม 2558              
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอผลการรับทราบ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.7 

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 
2 1  ตุ ล า ค ม  2 5 5 8  ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว  ขณะน้ีอยู่
ระหว่างรอผลการรับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
        เรื่องการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทีมงานวิชาการ ไปดําเนินการทบทวนและปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยนั้น  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการวิชาการได้ประชุมครั้งท่ี 5/2558            
เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ                  
สภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                 
พ.ศ. 2559 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. ปรับข้อความการอ้างท่ีมาให้เป็นภาษาเขียน เช่นปรับคําว่า “ตัวบัณฑิต” เป็น “บัณฑิต” 
2. ด้านความคิดคําว่า “มุมมองเชิงบวก” ปรับเป็น “คิดเชิงบวก”  และให้ตัดคําว่า “เข้าใจความ

แตกต่างทางความคิด และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย” ออก 
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3. ด้านทักษะ ให้เพ่ิมคําว่า “ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” ต่อจากการประกอบอาชีพ 
4. ปรับเพ่ิมข้อความท้ายประกาศ “หากสาขาวิชาใดต้องการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์

เพ่ิมเติมก็สามารถประกาศเพ่ิมเติมได้”  
5. กองบริการการศึกษาขอปรับเพ่ิมข้อความการกําหนดใช้ พ.ศ. จาก พ.ศ.2559 เป็น พ.ศ. 2559-2562 

เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับรอบการดําเนินการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเป้าหมายการผลิต
บัณฑิตของแต่ละผู้บริหาร 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
        และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 8 หลักสูตร (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน 8 หลักสูตร คือ 
  1. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/931 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
  2. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/100 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558 
  3. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี 
พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/100 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558 
  4. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2554) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/100 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558 
  5. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/100 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558 
  6. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/100 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558 
  7. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี 
พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/100 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558 
  8. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/100 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท้ัง            
8 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558  
 มติท่ีประชุม  รับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 8 หลักสูตร (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) 
       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
พลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/099 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/3036 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 
 มติท่ีประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน 10 หลักสูตร คือ 
  1. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2554) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/931 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
  2. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2554) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/931 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
  3. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ฉบับปี 
พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/931 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
  4. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/931 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
  5. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/931 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
  6. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2554) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1110 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 
  7. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1110 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 
  8. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1110 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 
  9. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์             
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1110 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 
  10. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1110 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร                    
ท้ัง 10 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2558  
 มติท่ีประชุม รับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

        สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบ              
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาออกจากราชการ และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2558  ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2559  

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   จํานวน 5 สาขาวิชา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 5 สาขาวิชา  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการขยาย
แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 สาขาวิชา ดังนี้ 1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์              
3) สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 4) สาขาวิชานิติศาสตร์ 5) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2558               
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษา             
ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 5 สาขาวิชา 
  มติท่ีประชุม   เห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2559                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 5 สาขาวิชาดังนี้ 

สาขาวิชา แผนเดิม รับเพ่ิม รวม 
(คน) หมู่ 1 (คน) หมู่ 2 (คน) 

1. การพัฒนาชุมชน 45 45 90 
2. รัฐประศาสนศาสตร์               50 50 100 
3. การปกครองท้องถ่ิน 50 50 100 
4. นิติศาสตร์  50 50 100 
5. ประวัติศาสตร์ 30 30 60 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) และหลักสูตร 
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ในสาขาวิชา
ได้ลาศึกษาต่อ และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 
4/2558 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2558 ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) และหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี              
พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4   ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และได้
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน  
2558 ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ โดยให้ประสานงาน
กับรองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงนํา
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559)   โดยให้ทบทวน แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  รวมท้ังให้สาขาวิชารายงานการแก้ไขผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 

1. หน้า 2  ข้อ 3 วิชาเอก ให้ตัดรายละเอียดออก 
2. หน้า 3  ลําดับท่ี 5  ชื่อคุณวุฒิและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษาบรรทัดไม่ตรงกัน 
3. หน้า 4 ข้อ 11.1 ,11.2, 12.2  ควรเพ่ิมการเขียนรายละเอียดและให้ตรงประเด็นกว่านี้   
4. หน้า 5 วัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 ให้ปรับเป็นเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถด้านวิจัยทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า และข้อ 1.2.4 ให้ปรับเป็นเพ่ือให้บัณฑิตสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุงให้เพ่ิมหัวข้อการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี 

5. หน้า 7 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ให้ปรับคําว่า “อาจมีพ้ืนฐาน” เป็น “มีพ้ืนฐาน” 
6. หน้า 7-8 ปี พ.ศ. ในตารางไม่ถูกต้อง และคํานวณตัวเลขไม่ถูกต้องจากฐานจํานวนนักศึกษา 40 คน 
7. การกําหนดชื่อวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บางคํา ควรตรวจสอบทบทวน เช่น วิชาความเข้า

กันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility)  วิชาแนะนําวิชาชีพวิศวกรรม Introduction to 
Engineering 

8. หน้า 27 ข้อ 5.2 วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 มาตรฐานผลการเรียนรู้เขียนน้อยไป ควรเขียนใน
ลักษณะ ถ้าเรียนแล้วผู้เรียนจะได้อะไร และเขียนเป็นข้อ ๆ 

9. หน้า 37 การประเมินยังเขียนไม่ครอบคลุม ควรมีการประเมินด้านพฤติกรรม หน้า 38 ข้อ 3.3.2         
กลยุทธ์การสอนไม่ครอบคลุม ควรเพ่ิมการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้  และข้อ 3.3.3 ให้ปรับการเขียน
แบบความเรียงเป็นเรียงลําดับข้อให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์การสอน รวมท้ังหน้า 45  ข้อ 3.5.2 ให้เขียนเป็นข้อ ๆ 

10. หน้า 42-46 พิมพ์ซํ้า 
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11. หน้า 47-50  ทักษะด้านท่ี 6 (6.2) ให้ทบทวนกลุ่มวิชาชีพท่ีไม่ได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้
ควรจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 

12. หน้า 56 ควรกําหนด KPI ข้อ 11-12 ให้ครบทุกชั้นปี 
13. ให้ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา หน้า 69 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ให้ตัดคําว่า 

“ความรู้ความเข้าใจ” ออก  
14. หน้า 75 คําอธิบายรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ให้ทบทวนและปรับคําว่า “ให้นักศึกษา           

แต่ละกลุ่ม” รวมท้ังคําว่า “และอาจจะมีการทดลอง” ให้ระบุให้ชัดเจนว่ามีการทดลอง และเสนอว่า วิชา
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 น่าจะเป็นการเสนอหัวข้อแล้วจึงไปทดลองในโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 วิชา
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ให้ตัดคําว่า“ปริญญานิพนธ์” หรือปรับเป็นสาระนิพนธ์  

15. หน้า 77 คําอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ตัดคําว่า “ศึกษา” หน้าประโยคออก   
16. หน้า 78 คําอธิบายรายวิชาระบบฝังตัว (Embedded System) ชื่อวิชาไม่สัมพันธ์กับคําอธิบาย

รายวิชาท่ีระบุเป็นระบบสมองกลฝังตัว  วิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตัดคําว่า “ทบทวนเก่ียวกับ” หน้าประโยคออก  
17. หน้า 79 คําอธิบายรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเขียนคําอธิบายมากเกินไปควรจะระบุคําสําคัญ 

(keywords) และคําว่า “เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว” จะเป็นลักษณะของสหกิจศึกษา  รวมท้ังทบทวน
หรือปรับการใช้คํา “ตามหัวข้อท่ีได้กล่าวมาแล้ว” อีกครั้ง 

18. ประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร หัวข้อผลงานทางวิชาการให้เขียนลักษณะบรรณานุกรม 
19. ตรวจสอบการพิมพ์ถูกผิด เช่นหน้า 6, 8, 10, 63, 71, 72, 74 เป็นต้น การก้ันหน้า และวรรคตอน

ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
20. ให้ตรวจสอบ แก้ไขตารางเปรียบเทียบให้ถูกต้อง เช่น ปรับรหัสวิชา ปรับหน่วยกิต และให้

เปรียบเทียบรายละเอียดในแต่ละหมวด ระหว่างหลักสูตรเดิมกับท่ีปรับปรุงใหม่ ให้มีเนื้อหาตรงกันเพ่ือให้เข้าใจ
ง่ายและเห็นข้อแตกต่าง  รวมท้ังการนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต้องชัดเจน พิจารณาตามศาสตร์ของสาขา            
ซ่ึงจัดทําเป็น Power Point  อธิบายสั้น ๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน  
        การยกเว้นผลการเรียน และการจา่ยค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียน พ.ศ. …. 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการ
เรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียน พ.ศ. …. 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ออกระเบียบว่าด้วย การโอนผลการเรียน การ
ยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 และ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 นั้น จากการตรวจสอบ พบว่า ระเบียบดังกล่าวมีความไม่ชัดเจนเก่ียวกับผู้มีสิทธิ์ขอโอนผล
การเรียน รายวิชาท่ีจะโอน และระยะเวลาของการเทียบโอน ประกอบกับการเทียบโอนรายวิชา พบว่า นักศึกษา
เรียนมาไม่ตรงหรือมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย จะไม่เทียบโอนให้ ต้องเรียนใหม่ ทําให้
นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน จบการศึกษาล่าช้า ดังนั้นเพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้จบการศึกษาปริญญาตรี
หรืออนุปริญญา มีทางเลือกท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเฉพาะทางได้เลือกเรียนท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบในประเด็นต่อไปนี้ 
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  1. ผู้มีสิทธิ์ขอยกเว้นผลการเรียนได้คือ ผู้จบปริญญาตรีหรือจบอนุปริญญา หรือผ่านการอบรมใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฝึกอบรม 
  2. รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้น  
   2.1 ผู้จบปริญญาตรีจะได้รับการยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมด 30 หน่วยกิต 
   2.2 ผู้จบอนุปริญญา ได้รับการยกเว้นรายวิชาท่ัวไป จํานวนก่ึงหนึ่ง หรือ 15 หน่วยกิต 
   2.3 ผู้ท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฝึกอบรม คณะกรรมการจะ
พิจารณายกเว้นตามท่ีเห็นสมควร 
   2.4 รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นจะบันทึกไว้ในระเบียบการเรียนของนักศึกษา โดยระบุข้อความ
ยกเว้นรายวิชาท่ัวไป จํานวน 30 หน่วยกิต (ระดับปริญญาตรี) หรือ 15 หน่วยกิต (ระดับอนุปริญญา) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน          
การยกเว้น  ผลการเรียน พ.ศ. ....... 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  เฉพาะในส่วนของผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
สภามหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จะได้รับยกเว้นการเรียนเป็นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต โดยไม่ต้องนําระยะเวลา “ไม่เกิน 10 ปี”   
มาเป็นเง่ือนไขการยกเว้น  รวมท้ังมหาวิทยาลัยควรกําหนดกระบวนการ ช่องทางการพัฒนานักศึกษากลุ่มนี้ เช่น 
ได้รับการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักศึกษามีลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

     ว่าด้วย การย้ายสาขาวิชาสําหรับนักศึกษา พ.ศ. ..... 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบ (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การย้ายสาขาวิชาสําหรับนักศึกษา พ.ศ.  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
   เพ่ือเป็นการลดอัตราการตกออก หรือการลาออกเพ่ือสมัครเข้าเรียนใหม่สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงสมควรให้นักศึกษาสามารถย้ายสาขาวิชาเป็นการภายใน โดยมีเง่ือนไข
ตามท่ีแต่ละสาขาวิชากําหนด  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การย้ายสาขาวิชาสําหรับนักศึกษา พ.ศ. ..... 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และงานนิติกรแก้ไขและจัดทํา 
ทําประกาศ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมควบคู่ด้วย และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
      ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. …. 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ..... 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีมีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   
พ.ศ. 2558 ข้อ 7 กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
หลังจากท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ (20 สิงหาคม 2558) และรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ 
 งานนิติการจึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกําหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ…. เพ่ือเสนอสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ ดํารงตําแหน่งอาจารย์                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ..…. 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ โดยบังคับภาระงานสอนไม่ตํ่ากว่า 18 ภาระงาน และงานวิจัยไม่เกิน           
12 ภาระงาน และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อํานวยการกองบริการ
การศึกษานําไปแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ.8) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ.8) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ.8) เนื่องจาก               
มีอาจารย์ประจําหลักสูตรลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร จึงต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ             
สภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ.8) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ.8) 
 
ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2558 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2558 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2558 ในวันพุธท่ี 2 ธันวาคม 2558 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2558 ในวันพุธท่ี 2 ธันวาคม 2558 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 12.45 น. 
 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด   ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 


