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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 6/2559 

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัทนา  เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
2. ดร.นริสานันท์   เดชสุระ    ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. นางสาวบวรศรี    มณีพงษ์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. นางสุฑามาศ    ยิ้มวัฒนา  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 
  
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ (ทปอ.) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม  บํารุงเวช ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ (ทปอ.) ในระหว่างวันท่ี 7-9 กรกฎาคม 2559             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 5/2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2559  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น 
เจ้าหน้าท่ีได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบ
และกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 5/2559 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 5/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 4/2559 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 5/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงาน
การประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2559 
 มติ ท่ี ป ร ะ ชุม  รั บทร าบ ข้อ มู ลก าร ดํ า เ นิ น ง านแล ะผล กา ร ดํ า เนิ น ง านต ามม ติ ท่ี ป ร ะชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2559 

 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 5/2559 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา  

 
5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาสหกิจ
ศึกษา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
เร่ือง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา 
 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง รหัสวิชา
และคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา และ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เร่ือง แนวปฏิบัติใน
การดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษาเรียบร้อย
แล้ว  และได้นําเร่ืองนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 เมษายน 2559  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) โดยให้คณะวิทยาการจัดการ
และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และได้นําเร่ืองนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 เมษายน 2559  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยกองบริการการศึกษา
ได้นําหลักสูตรส่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบโดยให้คณะวิทยาการจัดการและ
สาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว  โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และจะนําเร่ืองนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 เมษายน 2559 

5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาวชิาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของกรรมการสภา
วิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวิชาการแล้ว และจะนําเร่ืองนี้เสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 เมษายน 
2559 

5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
 

เห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว คณะและสาขาวิชา
กําลังดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ 
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ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    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 20 เม.ย. 2559  

11 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559  

12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559  

13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559  

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

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559  

15 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559  

16 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559  
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ท่ี สาขาวิชา คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

17 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559  

18 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559  

19 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559  

 มติท่ีประชุม  รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร 
(สมอ.08) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ดังรายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/2169 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 และตามหนังสือท่ี 
ศธ 0550/2397 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 นั้น มีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 
  1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2557 
   2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2557 
   3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2558 
   4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ฉบับปี พ.ศ. 2558 
   5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
   6. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2556 
   7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 
   8. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
จํานวน 8 หลักสูตรดังกล่าวแล้วตามเอกสารแนบ  
 มติท่ีประชุม  รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  การรับทราบวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1  
    (มีนาคม-สิงหาคม 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชกาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ  เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง การรับทราบวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีท่ี 18  ฉบับท่ี 1 
(มีนาคม-สิงหาคม 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทําวารสารวิทยาการ
จัดการปริทรรศน์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 (มีนาคม-สิงหาคม 2559) นั้น เนื่องจากตามประกาศ ก.พ.อ. กําหนดว่า 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ข้อ 3 นั้นในกรณี
วารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดทําวารสารและเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
แล้ว ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบเพ่ือนําเสนอ     
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 
(มีนาคม-สิงหาคม 2559) 
 มติท่ีประชุม  ให้ตรวจสอบแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะก่อนเสนอเข้าสภาวิชาการ
ครั้งต่อไป โดยข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. ตรวจสอบกระบวนการจัดทําเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ควรมีข้อมูลประกอบ เช่น จํานวน
และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ มีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 2. รูปแบบการพิมพ์และเนื้อหาในเอกสารพบว่ามีความผิดพลาดหลายแห่ง ควรแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น           
คําว่าปริทัรรศน์ บรรณธิการ เลขปี พ.ศ. ตัวอักษร รายละเอียดต่าง ๆ ในหน้าปกวารสาร และการพิมพ์ 
Abstract  
 3. การเสนอวาระควรจะเป็นการให้ความเห็นชอบวารสาร และมีรายละเอียดเกณฑ์ต่าง ๆ ประกอบ  
เช่น จํานวนคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐาน TCI 
 4. ให้ระบุเป็นวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 (มีนาคม-สิงหาคม 2559) เพ่ือให้
นักศึกษาท่ีเสนอบทคัดย่อในวาระท่ี 5.1 จะได้แก้ไขชื่อวารสารให้ถูกต้องตรงกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

   ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558 จํานวน 18 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558 จํานวน 18 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 3/2558 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 2/2559  
เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559  จํานวน 18 ราย  และได้มีการตรวจสอบดังนี้ 
  1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  2. เจ้าหน้าท่ี ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
   -ในกรณีท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
   -ในกรณีท่ีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารท้ังหมดท่ีนักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้ 
เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  3. เม่ือเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

ระดับมหาบัณฑิต  นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
      � เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา            

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549         
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   

  � นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 

  � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
  � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ

ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  

  � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  � ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 

� ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ  
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  � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ    
 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558  จํานวน 18 ราย 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2 1 6 7 
2 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก 2 2 - 2 
3 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข 5 4 9 

รวม 8 10 18 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558  จํานวน 18 ราย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 

3/2558  จํานวน 13 ราย ส่วนอีก 5 รายให้นํากลับไปแก้ไขตามท่ีสภาวิชาการเสนอแนะ โดยท้ัง 5 ราย
ประกอบด้วย 

1. นายเจษฎาพร  ทองพลับ 
2. นางสาวกัลยา  พรมรัตน์ 
3. นางธนภร  นิโรธร 
4. นายไพรัช  ศิลาศรี 
5. นายอธิวัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
ส่วนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 1. ข้อสังเกตการตีพิมพ์ของนักศึกษา เช่น หน้า 8 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสารเดือนกันยายน-
กุมภาพันธ์(ปี 2559) ซ่ึงยังไม่ได้ตีพิมพ์ และบางรายตีพิมพ์ไปก่อน (เดือนมิถุนายน ปี 2558) 

2. บทความของนักศึกษาหลายรายท่ีเป็นเรื่องคล้ายๆ กันเพียงแค่เปลี่ยนสถานท่ี 
3. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ควรทําผลงานวิชาการหรืองานวิจัย 
4. โดยรวมบทคัดย่อรูปแบบและภาษาอังกฤษดีข้ึน แต่ยังมีเรื่องของไวยากรณ์ไม่สอดคล้อง ประโยคไม่

สมบูรณ์ บางรายบทคัดย่อฉบับภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษแปลไม่ตรงกัน ให้ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง
ท้ังหมด(ตามเล่มเอกสารท่ีกรรมการเสนอแนะ)  ในส่วนของอาจารย์ผู้ตรวจท่ีลงนามรับรองก็จะต้องรับผิดชอบ 
และมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสากล 

5. มอบสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1) กําหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบการตีพิมพ์และ
รายงานผลการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาท่ีสภาวิชาการได้เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาไปแล้ว นํามาแจ้งผลการ
ตีพิมพ์ให้สภาวิชาการทราบด้วย  2) ควรออกข้อบังคับหรือมีข้อกําหนดว่าจัดอยู่ในฐานใด เกณฑ์ท่ีบอกได้ว่าเป็น
ท่ียอมรับ 

6. ตรวจสอบและทําหนังสือตอบรับใหม่เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดเช่น บรรณาธิการ การระบุปี พ.ศ. 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 499 ราย 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอ
ให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 499 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 499 ราย  โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ท่ี 2/2558  (ครั้งท่ี 2) และนักศึกษาท่ียื่นคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 
  2. จัดทําข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพ่ือเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 3 และปี 4 เทอม 1 
  3. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 2) เลขท่ี 259/2559  ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ร่วมกัน
ตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา  
  5. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 2) เลขท่ี 512/2559  
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น ดังนี้          
1) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ครั้งท่ี 2) จํานวน 499 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาตามรูปแบบท่ีกําหนดวันท่ี 24   
มิถุนายน 2559 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูลต่อไป 
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บัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีขอเสนอการให้ปริญญา  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 (คร้ังท่ี 2) 

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

           ภาคปกติ                     

ครุศาสตรบัณฑิต - - - - - - 2 2 4 4 

วิทยาศาสตรบัณฑิต - 1 1 - 7 7 10 70 80 88 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 11 - 11 11 

ศิลปศาสตรบัณฑิต - 4 4 3 6 9 18 48 66 79 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 2 2 4 4 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 - 1 - 1 1 7 7 14 16 

นิติศาสตรบัณฑิต - - - - - - 4 2 6 6 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 1 1 - - - 4 21 25 26 

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 1 1 2 3 5 28 69 97 103 

บัญชีบัณฑิต - - - 1 1 2 2 13 15 17 

รวม 1 7 8 6 18 24 88 234 322 354 

           ภาคพิเศษ                     

ครุศาสตรบัณฑิต - - - - 1 1 - 12 12 13 

วิทยาศาสตรบัณฑิต - - - - - - 2 2 4 4 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 3 - 3 3 

เทคโนโลยีบัณฑิต - - - 1 - 1 32 2 34 35 

ศิลปศาสตรบัณฑิต - - - - - - - 1 1 1 

นิติศาสตรบัณฑิต - - - - - - 7 3 10 10 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - - - 2 - 2 2 

บริหารธุรกิจบัณฑิต - - - - 3 3 18 56 74 77 

รวม - - - 1 4 5 64 76 140 145 

รวมท้ังสิ้น 1 7 8 7 22 29 152 310 462 499 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 499 ราย  
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
2/2558 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 499 ราย  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
   เรื่อง นโยบายการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์และข้ันตอนการขอความ
เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร ซ่ึงออกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงมีนโยบายให้มีการออกประกาศเก่ียวกับการปิดหลักสูตรของทุกคณะ ในนระดับปริญญาตรี 
เนื่องจากหลักสูตรบางหลักสูตรมีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และ
พันกิจของมหาวิทยาลัย ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคม จํานวนนักศึกษาแรกเข้าตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 
หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ังจํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาประกอบอาชีพได้ตํ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีกําหนด  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มอบหมายให้งานนิติการจัดทํา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ แต่ให้นําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. ให้ตัดข้อ 2 (จํานวนบัณฑิตตํ่ากว่าร้อยละ 50ฯ) ออก 
 2. ควรกําหนดนโยบายในเชิงบวก และนิยามให้ชัดว่าปิดหลักสูตรหรือหยุดรับนักศึกษา 
 3. ควรมีมาตรการเริ่มต้นให้สาขาวิชา/หลักสูตร ได้มีเวลาบริหารจัดการจัดทําแผนแล้วเสนอมหาวิทยาลัย 
 4. กรณีไม่มีชั่วโมงสอนก็ให้อาจารย์ทําวิจัยไปพลางก่อน 
 5. การตัดสินใจจะปิดหลักสูตรหรือไม่ ให้เป็นเรื่องของสภามหาวิทยาลัย 
 6. มีแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น การควบรวมหลักสูตรเข้าด้วยกัน นโยบายกระตุ้นการ
จัดทําหลักสูตรให้สามารถตอบโจทย์อาชีพได้ และในบางหลักสูตร บางศาสตร์ยังมีความจําเป็นท่ีคนต้องรู้จึงต้อง
สงวนไว้ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย 
 7. เสนอให้เตรียมการหานักศึกษามาเรียนก่อน โดยมีแผนในการประชาสัมพันธ์ และการจัดโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบบริการต่าง ๆ ให้ดีข้ึน 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ด้วยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบ             
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
(สมอ.08)  เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ขอลาออกจากราชการ คณะจึงได้บรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่ 
เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 
15 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.
08) เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ขอลาออกจากราชการ คณะจึงได้บรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่ เพ่ือให้
เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่อง
นี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 
2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
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 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยให้ระบุว่าทา่นใดเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหน้า 26 ให้แก้ไข           
คําถูกผิดในประวัติการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ด้วยสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบ             
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
(สมอ.08)  เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ขอลาออกจากราชการ คณะจึงได้บรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่ 
เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 
15 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
อิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยให้ระบุว่าท่านใดเปน็ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และมีข้อสังเกตในการรับอาจารย์
ใหม่ควรพิจารณาถึงความลุ่มลึกในศาสตร์นัน้ ๆ ด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554)  (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้ตรวจสอบพบว่าในรายวิชา 3504812 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์มีความผิดพลาด เนื่องจากมีหมายเหตุไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์
สําเร็จการศึกษา ซ่ึงข้อเท็จจริงในโครงสร้างหลักสูตรต้องนับหน่วยกิต และได้ตรวจสอบสอบทรานสคริปของ
นักศึกษามีผลการเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ไม่กระทบต่อนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแล้ว เพ่ือให้
ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นในการตีความในภายหลัง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จึงขอเสนอขอความ
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์  (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)   
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จากเดิมไม่นับหน่วยกิตแก้ไขให้นับเป็น 6 หน่วยกิต  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธบิายรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) โดยให้ตัดคําว่า “ไม่นับหน่วยกิตฯ”ออก ส่วนคําอธิบายรายวิชาให้คงเดิมและให้เพ่ิม
การจัดปัจฉิมนิเทศ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.8  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)  เนื่องจาก             
มีอาจารย์ประจําหลักสูตรย้ายไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 2/2559 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) ซ่ึงให้อาจารย์ฉัตรชัย  นิยะบุญ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรและให้แก้ไข            
การพิมพ์ประวัติการศึกษาให้ถูกต้อง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.9  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)  เนื่องจากมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาออกจากราชการ คณะจึงได้บรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่ เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 2/2559 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) โดยให้ตรวจสอบแก้ไขคําถูกผิดหน้า 41-43 รวมท้ังให้เพ่ิมบทความ
และผลงานวิชาการ และเพ่ิมรายวิชาท่ีสอน และเพ่ิมเกียรตินิยมในประวัติการศึกษา หน้า 41 และหน้า 43 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.10   ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นําเสนอเรื่องขอความเห็นในการกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีงานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว.) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย  คือ นางสาวชุติมา  แก้วกระจาย  ซ่ึงผ่านการประชุมกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ครั้งท่ี 2/2559 
เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จํานวน 1 ราย คือ นางสาวชุติมา แก้วกระจาย พนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ นางสาวชุติมา  แก้วกระจาย  พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 มติท่ีประชุม  เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ 
นางสาวชุติมา  แก้วกระจาย  พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และให้แก้ไขรายงานการประชุมราย ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ จะต้องไม่มาประชุม                                        
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2559 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2559 ในวันพุธท่ี 3 
สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2559 ในวันพุธท่ี 3 
สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์   
      นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้บันทึกการประชุม/ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 
 


