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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 5/2559 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. ดร.เกษม  บํารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาว ี ฝ้ายเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7. ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   ลาประชุม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    ลาประชุม
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.ศานติ   เล็กมณี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2.  ดร.กิติมา   ทามาลี    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัทนา  เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.  รองศาสตราจารย์ศานิต  สวัสดิกาญจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวสิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
6.  นายสายชล  สุขญาณกิจ   อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
7.  นางสาวยุพาภรณ์  จิโรภาสภาณุวงศ์  อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
8.  ดร.ภารดี  แซ่อ้ึง    อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
9.  นางสาวกันทิมา  ม่ังประเสริฐ   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ 
10. นายสมเกียรติ  แดงเจริญ   อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ 
11. นางเสาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพันธ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด 
12. รองศาสตราจารย์วันทนีย์  แสนภักดี  อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด 
13. นางสาวฤดี  เสริมชยุต   อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด 
 
  
เปิดประชุมเวลา 09.03 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   การนําเสนอหลักสูตรในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม บํารุงเวช ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการนําเสนอหลักสูตรในท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยนั้น ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบหลักสูตร
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ขอให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
ผู้นําเสนอใช้เวลาในการนําเสนอ Powerpoint หลักสูตรละ 5 นาที โดยให้ยึดตามรูปแบบท่ีทางกองบริการ
การศึกษาได้กําหนด และขอให้คณะแจ้งผู้นําเสนอหลักสูตรทราบด้วย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.2   กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุม 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม บํารุงเวช ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งคํา 
และรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขออนุญาตลาประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2559 เนื่องจากติดภารกิจสําคัญ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2559  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือ       
วันพุธท่ี 30 มีนาคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมท้ังนําเสนอ
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 4/2559 
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 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 4/2559 โดยให้ตัดข้อความท่ีซํ้าในหน้า 2-12  ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง และข้อเสนอ/ญัตติ ออก  

 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ 4/2559 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 4/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันพุธท่ี 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.           
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2559 
 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 4/2559 

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา  

 
5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 8 ราย 
 
 

เห็นชอบ โดยให้สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของกรรมการ
สภาวิชาการ ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  และจะ
นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในวันท่ี 20 เมษายน 2559  
   

5.2 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2559   
จํานวน 7 ราย (วาระลับ) 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้ดําเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ช้ันสาขาวิชา 
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2559  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปผู้เสนอช่ือ  
ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย/
อธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/
ผู้อํานวยการสถาบัน เรียบร้อยแล้ว และจะนํา
เรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในวันท่ี 20 เมษายน 2559    

5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของกรรมการ
สภาวิชาการ และมอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว    
โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 

5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของกรรมการ
สภาวิชาการ และมอบหมายให้ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว    
โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 

5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาการจัดการ
และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ 
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว    
โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาการจัดการ
และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ 
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว    
โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 

5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาการจัดการ
และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ 
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว    
โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 

5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาการจัดการ
และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ 
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว    
โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 

5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาการจัดการ
และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ 
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว    
โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 
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ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

28 ส.ค. 2558 7 ต.ค. 2558 21 ต.ค. 2558   

2 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

17 มิ.ย. 2558 4 พ.ย. 2558 18 พ.ย. 2558   

3 หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

23 ธ.ค. 2558 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559   

4 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

13 ม.ค. 2559 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559   

5 หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

25 ม.ค. 2559 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559   

6 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
การจัดการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559  

7 
หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559  

8 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559  

9 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559  

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 30 มี.ค. 2559   

11 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559   

12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559   

13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559   

14 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559   

15 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559   

16 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    เรื่อง รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา  
    และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
    เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้  ดร.กิติมา  
ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา  นําเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และได้กําหนดข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดําเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น เพ่ือให้นโยบายลงสู่
การปฏิบัติและสอดคล้องเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว งานสหิจศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดทํา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยเรื่องนี้ได้
ผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 3/2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง รหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 -(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาสหกิจ
ศึกษา คําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา ให้ตัดคําว่า “ตลอดจน” ออก และให้แก้ไขคําว่า “รายงาน” เป็น 
“รายงานการปฏิบัติงาน”  

-(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องแนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
1. หน้า 3 ข้อ 4.3 ให้ปรับการเขียนคําว่า ชดเชยหัวข้อหรือกิจกรรม เช่น นักศึกษาต้องเรียนเพ่ิมเติม 
2. หน้า 3 ข้อ 4.4  แก้ไขการพิมพ์ผิดจาก สหิจศึกษา เป็น สหกิจศึกษา 
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3. หน้า 4 ข้อ 4.9 ให้ปรับการเขียนการประเมินผลจากพนักงานท่ีปรึกษาและจากคณาจารย์นิเทศก์ คิด
สัดส่วนในการประเมินเท่าใดให้ชัดเจน 

4. หน้า 4 ข้อ 4.6 คําว่า ท้ังนี้ การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้รับคะแนนตํ่ากว่า C ถือว่าสอบ
ตก นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ หากจะระบุไว้ก็จะต้องชี้แจงว่าเป็นไปตามเกณฑ์วัดผลและการบริหารจัดการ  

5. หน้า 4 ข้อ 5.3 ให้ระบุเพ่ิมวิธีการในการพิจารณาคัดเลือก 
6. หน้า 5 ข้อ 5.6 ให้เพ่ิมคณะกรรมการประจําศูนย์เป็นผู้พิจารณา และแจ้งให้คณบดีทราบต่อไป 
7. หน้า 5 ข้อ 6.1 คําว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาอาจไม่เหมาะสม ควรปรับคําโดย

ระบุว่าให้เป็นไปตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 
8. หน้า 5 ข้อ 6.3  ให้เพ่ิมเรื่องวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ก่อนคําว่าอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
9. หน้า 5 ข้อ 6.4 ไม่ควรระบุว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องได้รับค่าตอบแทน โดยอาจปรับคําหรือตัดออก 
10. หน้า 5 ข้อ 7.2 ให้เพ่ิมคณะกรรมการประจําศูนย์พิจารณาก่อนได้รับอนุมัติจากคณบดี  
11. หน้า 5 ข้อ 8 การลงโทษนักศึกษาให้พิจารณาโดยใช้ระเบียบว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้               
นางสาวกันทิมา  ม่ังประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
นําเสนอ  เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  โดยได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชี  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559)  
โดยให้คณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตมีดังนี้ 
 1. หน้า 1 จํานวนหน่วยกิตรวมมีมากเกินไป แทนท่ีจะเป็นจุดแข็งจะกลายเป็นจุดอ่อนให้ปรับลดลง
โดยรวมบางรายวิชาท่ีซํ้าซ้อน ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน 
 2. หน้า 3 คําว่า  Gen Y*  ให้มีคําอธิบายความหมายของ * ด้วย 
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 3. หน้า 3 ข้อ 11 เขียนสถานการณ์ในเชิงลบเกินไปควรเขียนในเชิงโอกาส และระบุเฉพาะตัวแปรท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ถ้ากล่าวถึงประชากรสัดส่วนในวัยแรงงานลดลง การบริหารจัดการท่ีดีจะต้องมีกลยุทธ์เพ่ิมข้ึน
ดังนั้นจึงต้องใช้การบริหารการจัดการมาช่วยแก้ไข 
 4. หน้า 7 ปรัชญาของหลักสูตรให้เพ่ิมเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการจัดการแนวใหม่
รวมท้ังข้อ 1.2 ความสําคัญของหลักสูตรให้ปรับการเขียนให้กระชับเขียนเฉพาะใจความสําคัญ เป็นเหตุเป็นผลต่อ
ความจําเป็นอย่างไร พิจารณาเฉพาะตัวแปรท่ีสําคัญๆ 
 5. หน้า 10  การคิดงบประมาณรายจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายดําเนินงานสูงเกินไปไม่
เหมาะสม ให้ตรวจสอบและคํานวณให้ถูกต้อง 
 6. หน้า 12 ความหมายของรหัสวิชาเลข 2 เลข 4 และเลข 5 วิชาในกลุ่มนี้ควรมีภาคปฏิบัติเพ่ิม ให้
สอดคล้องกับท่ีกําหนดว่าจะผลิตบัณฑิตให้มีทักษะปฏิบัติ  
 7. หน้า 16 วิชา 3563207 แก้ไขชื่อวิชาจากคําว่า “การจัดการการผลิตฯ” เป็น การจัดการผลิตฯ 
 8. หน้า 17 ในภาพรวมจัดวิชาทางกลยุทธ์น้อยเกินไป  วิชาภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมมาก็เป็นสิ่งดีแต่ให้
พิจารณาว่าวิชาเหล่านี้ต้องการเนื้อหาหลักอะไร ให้พิจารณาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเขียนคําอธิบาย
รายวิชาให้ชัด ส่วนวชิาหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทางการจัดการชื่อภาษาอังกฤษไม่ครบ และ
คําอธิบายรายวิชาไม่กล่าวถึงภาษาอังกฤษ รวมท้ังตรวจสอบแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษรายวิชาอ่ืนๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับผู้บริหาร  การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม
ทางการจัดการ การจัดการนวัตกรรมเพ่ือโอกาสทางธุรกิจให้ถูกต้อง 
 9. ชื่อวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ ชื่อวิชาไม่ควรเป็นวิชาบังคับ ควรปรับชื่อเป็น
วิชาการจัดการคุณภาพ และตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกัน 
 10. หน้า 18 ชื่อวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการชื่อภาษาอังกฤษแก้ไขเป็น Information System 
for Management วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัยชื่อภาษาอังกฤษแก้ไขเป็น Statistical Package 
for Research  วิชาการจัดการทางการเงินและการวิเคราะห์การลงทุนแก้ไขเป็น Financial and Management  
Investment Analysis  วิชาการวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจแก้ไขเป็น Business Analysis and 
Forecasting 
 11. วิชาการจัดการทางการตลาด ชื่อวิชาใกล้เคียงกับวิชาการจัดการทางการตลาดสําหรับ
ผู้ประกอบการอาจปรับและรวมเนื้อหาเข้าด้วยกัน 
 12. วิชาภาวะผู้นําและการพัฒนาทีม วิชาการเป็นผู้ประกอบการ  วิชาทักษะผู้บริหาร และวิชาท่ีเป็น
การประยุกต์ ควรมีหน่วยกิตเป็นภาคปฏิบัติ 
 13. หน้า 18 ชื่อวิชาจิตวิทยาองค์กร ควรปรับเป็น จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology 
 14. หน้า 19 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้แยกรายวิชาตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 15. หน้า 20 แผนการศึกษาวิชาการเป็นผู้ประกอบการรหัสอยู่ชั้นปีท่ี 3 ไม่ถูกต้องควรปรับให้ถูก และ
ควรจะจัดวิชาพ้ืนฐานวิชาเอกให้เรียนก่อน เช่น วิชาคณิตศาสตร์สําหรับการจัดการ 
 16. วิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รหัสวิชาควรเป็นเลข 2 (หมายถึงการจัดการและการ
ดําเนินธุรกิจ) 
 17. หน้า 41 ข้อ 4.1.3 ปริมาณการกระทําทุจริต ไม่ควรเป็นกลยุทธ์การประเมิน 
 18. หน้า 42 ข้อ 4.2.3 (6) ตัดคําว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออก 
 19. หน้า 46-50 หลายวิชามีการกําหนดความรับผิดชอบรองมากเกินไป ให้ทบทวนปรับลดลงเพ่ือการ
บริหารจัดการในการทวนสอบ 
 20. หน้า 54 หมวด 7 แก้ไขข้อมูลองค์ประกอบและมาตรฐานการประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 
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 21. หน้า 71 คําอธิบายรายวิชาองค์การและการจัดการ บรรทัดท่ี 2 ให้แก้ไขคําว่า การวางแผน การ
จัดการ เป็นการวางแผน การจัดองค์การ 
 22. หน้า 73 คําอธิบายรายวิชาหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารฯ  วิชาการอ่านและการ
วิเคราะห์ภาษาอังกฤษทางการจัดการคําอธิบายรายวิชาไม่มีภาษาอังกฤษ  ส่วนการระบุว่าด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียนในระดับสูงจะเป็นไปได้ยากสําหรับนักศึกษาท่ีไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ 
 23. หน้า 74 คําอธิบายรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ  ต้ังแต่คําว่า “เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้เข้าใจในการจัดการคุณภาพ โดยภาพรวมสามารถอธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบและความ
จําเป็นในการนําระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ในการจัดการได้” ให้ตัดออก 
 24. หน้า 76 คําอธิบายรายวิชา 3563703 แก้ไขคําว่า “ความขัดแข้ง” เป็น ความขัดแย้ง 
 25. หน้า 81 วิชา 3563402 ปรับคําอธิบายรายวิชา โดยตัดคําว่า รวมท้ังการศึกษาปรัชญา คําว่า
ตลอดจน และปรับจากคําว่า “ไปใช้ในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน” เป็น ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร 
 26. หน้า 97 ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาการบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติ 
โดยกล่าวถึงการประเมินผลมาก่อนแล้วตามด้วยการบริหารค่าตอบแทน 
 27. ให้คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบและกําหนดรายวิชาแกน การคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ  
 28. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด วรรคตอน ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา           
การกําหนดรหัสวิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรและทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการ ตามแบบนําเสนอ (Powerpoint) และควรเตรียมข้อมูลเช่น รายวิชาท่ีเพ่ิมตาม ASEAN ผลสํารวจความ
ต้องการฯ ในการพัฒนาหลักสูตร แล้วผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้               
รองศาสตราจารย์วันทนีย์  แสนภักดี อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
นําเสนอ  เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  โดยได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชี  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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 มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
โดยให้คณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมี
ดังนี้ 
 1. หน้า 2 ข้อ 8 ปรับชื่ออาชีพข้อ 8.5 เป็น พนักงานฝ่ายขาย ข้อ8.6 เป็นนักวิชาการสื่อสารการตลาด 
และข้อ 8.9 เป็นประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวข้องกับการตลาด  ตรวจสอบทบทวนให้สอดคล้องกับหลักสูตรซ่ึง
อาจยุบรวมเป็นกลุ่มใหญ่ 1-2 กลุ่ม และข้อสังเกตอาชีพนักวิชาการสื่อสารการตลาดมีรายวิชาให้เรียนเพียง 2 วิชา 
 2. หน้า 5 ข้อ 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ให้เลือกเขียนเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชา 
 3. หน้า 7 ปรับการเขียนความสําคัญของหลักสูตรให้ชัดเจนให้เห็นว่าสําคัญอย่างไร เช่นกล่าวถึงเรื่อง
ธุรกิจไมซ์ การแก้ปัญหาชุมชนด้วยการตลาด  และวัตถุประสงค์ให้ปรับรายละเอียดให้เหมือนกับท่ีนําเสนอ 
 5. หน้า 10 ตรวจสอบและคํานวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาให้ถูกต้องบนฐานเดียวกันท้ังคณะ 
 6. หน้า 12 ความหมายของรหัสวิชาหลักท่ี 5 เลข 2 ไม่พบว่ามีวิชาท่ีกําหนดด้วยเลขนี้ ให้ทบทวน แก้ไข
ให้ถูกต้อง ส่วนวิชาฝึกประสบการณ์/สหกิจ ควรกําหนดเป็นเลข 8 
 7. โดยภาพรวมมีรายวิชาปฏบัิติน้อย โดยเฉพาะบางวิชาท่ีต้องมีทักษะและวิชาท่ีซํ้าซ้อนกันควรยุบ
รวมเข้าด้วยกัน คําอธิบายรายวิชาควรเพ่ิมเนื้อหาให้ทันสมัย และควรสร้างรายวิชาใหม่ ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลตอบ 
สภามหาวิทยาลัย 
 8. หน้า 16 ตรวจสอบและแก้ไขข่ือวิชาภาษาอังกฤษ เช่น การวางแผนการตลาดองค์กร วิชากลยุทธ์
การตลาดค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่ วิชาการตลาดความงามและสุขภาพ วิชาสัมมนากรณีศึกษาทางการตลาด
ให้แก้เป็น สัมมนาทางการตลาด Seminar in Marketing วิชาการวิจัยการตลาดเฉพาะสาขาวิชานี้ควรจัดวิชาวิจัย
การตลาดมาก่อนไม่ควรจัดอยู่ชั้นปีท่ี 4 
 9. หน้า 17 ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษการตลาดสําหรับวิสาหกิจชุมชน วิชาการตลาดเพ่ือธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม วิชาการตลาดแหล่งท่องเท่ียวชุมชน  วิชาการตลาดสินค้าแฟชั่นและสินค้าหรูหราชื่อ
ภาษาอังกฤษควรเป็น Fashion and Luxury Product  และเสนอให้บางวิชาท่ีซํ้าซ้อนกันเช่น การตลาดทางตรง
กับการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ปรับรวมเป็นวิชาเดียว และคําอธิบายรายวิชามีควร
เรื่องการส่งเสริมการจําหน่าย promotion mix, event marketing การประชาสัมพันธ์โดยพนักงานขาย            
เป็นต้น ส่วนวิชาการตลาดระหว่างธุรกิจ (B2B) ควรเพ่ิมคําอธิบาย B2C เข้าไปและแก้ไขรายวิชาท่ีประยุกต์
ทางการตลาดเช่น การตลาดแหล่งท่องเท่ียวชุมชน การจัดกิจกรรมทางการตลาดฯ การตลาดสําหรับ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การตลาดแฟชั่นและสินค้าหรูหรา การตลาดธุรกิจบันเทิงและกีฬา รายวิชาเหล่านี้ต้อง
กําหนดรหัสวิชาหลักท่ี 5 ใหม่ไม่ใช่เลข 1  
 10. หน้า 18 ชื่อวิชา 3543116 ยาวเกินไป ควรปรับให้กระชับเช่น การตลาดสําหรับธุรกิจไมซ์ และควร
มีวิชาทํานองนี้เพ่ิมข้ึน ส่วนกลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้จัดวิชาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และเสนอ
ว่าควรมีวิชาการศึกษาการตลาด Marketing Education 
 11. หน้า 35 ข้อ 5.3 ช่วงเวลาระบุให้ชัด และควรตัดคําว่าหรือผ่านการพิจารณาฯ ออก 
 12. หน้า 49-51 Domain ท่ี 5 ข้อ 2 ไม่ปรากฏว่ามีวิชาท่ีกําหนดความรับผิดชอบหลักไว้ ซ่ึงจําเป็นต้อง
มีเพราะการตลาดต้องใช้คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจทางการตลาดและพบว่ามีการกําหนดความรับผิดชอบรอง
มากเกินไปควรตัดออกเลือกเฉพาะท่ีจําเป็น 
 13. หน้า 55 หมวด 7 แก้ไขข้อมูลองค์ประกอบและมาตรฐานการประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 
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 14. หน้า 57 ข้อ 4.2.2 ท่ีระบุว่า พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถทําหน้าท่ีผู้สอนนั้น ไม่ถูกต้องให้ตัดออก 
 15. หน้า 58 KPI ข้อ 14 หากจะคงไว้ให้กําหนดว่าเป็นร้อยละเท่าใด 
 16. หน้า 73 วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค คําอธิบายรายวิชาให้แก้ไขเป็น ความหมาย แนวคิดพฤติกรรม
ผู้บริโภค ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซ้ือ อิทธิพลของส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และการนําพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
และการบริหารงานทางการตลาด 
 17. หน้า 74 วิชาการตลาดดิจิตอล คําอธิบายรายวิชาให้ตัดคําว่า “แนวโน้มและ” ออก  วิชากลยุทธ์
การตลาดให้ตัดคําต้ังแต่คําว่า “เพ่ือนําหลักการไปประยุกต์กับอาชีพทางธุรกิจในอนาคตได้” ออก  และวิชาการ
ตลาดบริหารให้ตัดคําต้ังแต่คําว่า “เพ่ือความสําเร็จของธุรกิจบริการ” ออก 
 18. หน้า 75 ตรวจสอบแก้ไข วิชาการตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม คําอธิบายรายวิชาไม่เก่ียวข้องกับ
ท้องถ่ิน 
 19. หน้า 78-79 วิชาการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ คําอธิบายรายวิชาให้เพ่ิม
กลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบการใช้คําว่าเป้าหมาย หรือ กลุ่มเป้าหมายรวมท้ังวิชาการบริหารตราสินค้าควรเพ่ิม
เรื่องการสร้างแบรนด์  จิตวิทยาข้ันสูง การใช้สี สื่อ เป็นต้น 
 20. หน้า 88-95 ตรวจสอบและแก้ไขรายวิชาใดท่ีเป็นวิชาใหม่ ให้ระบุว่าเป็นวิชาใหม่ จะไม่ใช้ว่าเปลี่ยน
ชื่อวิชาประวัติและคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร ท่านใดมีผลงานทางวิชาการภายใน 5 ปี ควรจะระบุไว้ 

21. ให้คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบและกําหนดรายวิชาแกน การคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ  

 22. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด วรรคตอน ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การ
กําหนดรหัสวิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรและทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการ ตามแบบนําเสนอ (Powerpoint) แล้วผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้               
นางสาวสิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และ
ให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
  2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการ
สภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตมีดังนี้ 

1. หน้า 3 การเขียนสถานการณ์ข้อ 11 ให้เพ่ิมข้อมูลระดับท้องถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเพ่ิม
บริบทท่ีมีผลกระทบต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  รวมท้ังมีการวิเคราะห์รายงาน 
โอกาสการทํางานโดยศึกษาทิศทางของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ศาสตร์ทางการแปรรูป สัตว์และนม  

2. หน้า 4 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจให้เลือกให้เหมาะสมตรงกับท่ีหลักสูตรดําเนินการ 
3. หน้า 6 ปรัชญาของหลักสูตร ควรปรับให้กระชับ 
4. หน้า 10 ตรวจสอบแก้ไขค่าใช้จ่ายบุคลากรซ่ึงน้อยเกินไปยังไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีผลต่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว

นักศึกษา 
5. หน้า 11 ทบทวนการกําหนดรหัสวิชาหลักท่ี 5 เนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับรายวิชาและคําอธิบาย 
6. รายวิชา การจัดลําดับก่อนหลัง  เนื้อหาวิชาเก่ียวกับสัตว์ รวมท้ังวิชาในกลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม 

รหัสวิชาหลักท่ี 5 ให้กําหนดเป็นเลข 8 
7. หน้า 15 วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ ควรเป็นภาคทฤษฎี  และโดยรวมรายวิชาส่วนใหญ่เน้นเรื่องพืช ควร

มีวิชาเรื่องสัตว์เพ่ิมข้ึน 2 วิชาเพ่ือให้บัณฑิตมีพ้ืนฐานด้านนี้ 
8. หน้า 16 -18 ตรวจสอบแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชาให้ถูกต้อง เช่นวิชาการเกษตรทฤษฎี

ใหม่ตามแนวพระราชดําริ วิชาเกษตรอาเซียน วิชาเทคนิคการใช้ดิน-ปุ๋ย-น้ํา  วิชาธาตุอาหารพืช วิชาการผลิตผัก 
วิชาการจัดสวนและสนามหญ้า  วิชาโรคของผลิตผลพืชภายหลังเก็บเก่ียวชื่อภาษาอังกฤษ คําว่า After แก้เป็น 
after และวิชาเมล็ดและเทคนิคเก่ียวกับเมล็ดชื่อวิชาควรปรับเป็น เทคโนโลยีเก่ียวกับเมล็ด และเสนอให้เพ่ิมวิชา
เก่ียวกับการปรับภูมิทัศน์ให้เด่นชัดสามารถเป็นอาชีพได้ 

9. หน้า 18 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้เพ่ิมสหกิจศึกษาและจัดวิชาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

10. วิชาเลือกมีมากเกินไปจะทําให้คุณลักษณะบัณฑิตไม่ชัด ให้จัดวิชาท่ีจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนไม่ใช่
ตัวผู้สอน โดยยุบรวมบางรายวิชา เช่น วิชาพืชอาหารสัตว์ พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงานและอ่ืน ๆ ควรรวมอยู่ใน
วิชาพืชเศรษฐกิจ และให้เพ่ิมวิชาใหม่ๆ ตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคม เช่นการปลูกผักโฮโดรโปนิสก์ สัตว์
เศรษฐกิจ รวมท้ังการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. หน้า 21 วิชาสัมมนาทางการเกษตร ให้จัดในปีท่ี 4 เทอม 2 เพ่ือให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา 
12. หน้า 38-40 การเขียนเกริ่นนํามีมากเกินไปให้ตัดออกหรือปรับให้กระชับ 
13. หน้า 43-51 จํานวนข้อผลการเรียนรู้กําหนดไม่ตรงกับท่ีกําหนดผลการเรียนรู้ ท้ัง 5 Domain 

รวมท้ังรูปแบบการกําหนดความรับผิดชอบหลัก-รอง ไม่เป็นทิศทางเดียวกัน บางวิชาว่างไว้ บางวิชากําหนดเป็น
ความรับผิดชอบรอง และวิชาต้ังแต่ 71-73 ให้แก้ไขกําหนดความรับผิดชอบหลักเฉพาะท่ีจําเป็นไม่ควรกําหนด
หมดทุกข้อ รวมท้ังวิชาท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงกันเช่น เรื่องปุ๋ย ควรกําหนดผลการเรียนรู้ให้เหมือนกัน 

14. หน้า 55 ทรัพยากรสนับสนุนเรื่องสถานท่ีและอุปกรณ์การสอน สาขาวิชาควรมีเครือข่ายภายนอก 
15. หน้า 72 วิชาชีวเคมีเบ้ืองต้น ควรมีเง่ือนไขต้องผ่านวิชาใดมาบ้าง 
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16. หน้า 82 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ไม่ได้ระบุเง่ือนไขการเรียนรายวิชา 
17. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาท่ีสร้างใหม่ ในคําชี้แจงจะไม่ใช้ว่าเพ่ิมรายวิชา ให้แก้ไขเป็น วิชาใหม่ 
18. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด วรรคตอน ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา           

การกําหนดรหัสวิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรและทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการ ตามแบบนําเสนอ (Power point) แล้วผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5    ขอความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  
    สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา  เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
เพ่ือให้เป็นปัจจุบันตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  โดยเรื่องนี้
ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะและข้อแก้ไขดังนี้ 

1. ให้ปรับการเขียนเรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง กับรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะให้สัมพันธ์กัน 
และระบุเพียงขอเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร รายนายอภิชาติ พานสุวรรณ ปรับออกจากสาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ ไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ส่วนการบริหารจัดการ
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีมติให้ย้ายสังกัดนายอภิชาติ พานสุวรรณ ไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ นั้น  มอบหมายให้
คณบดีคณะวิทยาการจัดการประสานงานเป็นทางการกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต่อไป 

2. หน้าแรก ข้อ 4 เหตุผลในการปรับปรุง ให้ตัดต้ังแต่คําว่า “เนื่องจากมีคุณวุฒิสัมพันธ์กันและเป็นการ
ใช้ศักยภาพร่วมกัน” ออก 

3. รายนางสุมนา พูนผล ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้วงเล็บสาขาวิชาการเงินการธนาคารเพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวาระท่ี 6    เร่ืองนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 7     เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559 ในวันพุธท่ี 4 
พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559 ในวันพุธท่ี 4 
พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด   ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 
 
 


