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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 7/2559 

วันท่ี 3 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ประธานการประชุม 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  ฝ้ายเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8.  ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ดร.เกษม  บํารุงเวช    อธิการบดี (ประธานการประชุม)        ติดภารกิจ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(คณะครุศาสตร์) กรรมการ ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ศานิต  สวัสดิกาญจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  ดร.นริสานันท์   เดชสุระ    ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3.  ดร.ศานติ   เล็กมณี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัทนา  เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
5.  นายณัฏฐ์พล   จงพิทักษ์สกุล  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี 
       คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
  
เปิดประชุมเวลา 09.17 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแทน 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 
7/2559 ได้ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  จึงมอบหมายให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแทน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2   กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
    คณะกรรมการสภาวิชาการได้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า                    
รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการได้ เนื่องจากติดภารกิจสําคัญ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3   ขอความร่วมมือในการถ่ายภาพคณะกรรมการสภาวิชาการ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วันท่ี 3 
สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านร่วมถ่ายภาพร่วมกัน เพ่ือจะนําภาพถ่ายกรรมการสภาวิชาการลงใน
เอกสารรายงานประจําปี พ.ศ. 2559 และในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน            
ท่ีให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภาสภาวิชาการ พ.ศ. 2547  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 6/2559 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 6/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 6/2559 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 6/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 
09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเ ซียน ชั้ น 2 อาคารสํ านักงานอธิการ ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4] 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 6/2559 

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
4 นําเสนอเพ่ือทราบ   

4.2 การรับทราบวารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1  
(มีนาคม-สิงหาคม 2559) 
 
 

 

ให้ตรวจสอบแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการ
สภาวิชาการเสนอแนะก่อนเสนอเข้า
สภาวิชาการครั้งต่อไป  
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการเรียบร้อยแล้ว  คณะได้
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นํา 
เรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ ในวันท่ี 3 
สิงหาคม 2559  

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558   
จํานวน 18 ราย  
 
 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 3/2558  จํานวน 13 ราย 
ส่วนอีก 5 ราย ให้นํากลับไปแก้ไขตามท่ี
สภาวิชาการเสนอแนะ และนําเข้าสภา
วิชาการครั้งต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  จํานวน 13 ราย 

5.2 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 2) 
จํานวน 499 ราย 
 
 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เรียนท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 2)  
จํานวน 499 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา และรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว และได้นํา
เรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ จํานวน 499 ราย 

5.3 
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง นโยบายการปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

เห็นชอบในหลักการ แต่ให้นําไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างดําเนินการ 
 
 

5.4 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
(สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)  

 
5.5 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง

อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
(สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้ระบุว่าท่านใดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหน้า 26  
ให้แก้ไขคําถูกผิดในประวัติการศึกษา
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

5.6 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้ระบุว่าท่านใดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีข้อสังเกตใน
การรับอาจารย์ใหม่ควรพิจารณาถึง
ความลุ่มลึกในศาสตร์น้ัน ๆ ด้วย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

5.7 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบ ให้ตัดคําว่า“ไม่นับหน่วยกิตฯ”
ออก  ส่วนคําอธิบายรายวิชาให้คงเดิม
และให้เพ่ิมการจัดปัจฉิมนิเทศ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

5.8 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ ให้อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ 
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรและให้
แก้ไขการพิมพ์ประวัติการศึกษาให้
ถูกต้อง 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.9 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง

อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้ตรวจสอบแก้ไขคํา
ถูกผิดหน้า 41-43  รวมท้ังให้เพ่ิม
บทความ/ผลงานวิชาการ เพ่ิมรายวิชาท่ี
สอน และเพ่ิมเกียรตินิยมในประวัติ
การศึกษา หน้า 41 และหน้า 43 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

5.10 เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 
1 ราย คือ นางสาวชุติมา  แก้วกระจาย  
พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 

เห็นชอบ  โดยให้แก้ไขรายงานการ
ประชุมราย ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ  
เป็นไม่มาประชุม 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
บริหารงานบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
เรียบร้อยแล้ว  และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  
โดยงานบริหารงานบุคคลจะเสนอคําส่ังแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อไป 

 

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 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(ฉบับปรับปรุง 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  
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ท่ี สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

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 29 มิ.ย.59 

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  

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  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.3 ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทคัดย่อในวารสารของผู้สําเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 15 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อในวารสารของผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558 จํานวน 15 ราย ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับ สําเร็จการศึกษา 
ภาคเรียน/ปี 

แหล่งท่ีเผยแพร่ 

1 นางสาวกิตติญาดา   เมฆแสงสี การบริหารการศึกษา ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 18  
ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนกันยายน 
2559 - กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

2 นายคณิศร์  จับจิตต์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท 3/2558 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 เดือน
มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2559 

3 นางสาวสุวลี   เซ็นเสถียร การบริหารการศึกษา ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนกันยายน 
2559 - กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

4 ว่าท่ี ร.ต.หญิงปกิตตา  เอนกบุญทิพย์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 11  
ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2559) 

5 นางพิมลวัฒนา  กล่ินจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนกันยายน 
2559- กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

6 นายฐากร    ผลพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนมีนาคม - 
สิงหาคม 2559 

7 นางสาวนันธิดา   เนกขัมม์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2558) 
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ท่ี ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับ สําเร็จการศึกษา 
ภาคเรียน/ปี 

แหล่งท่ีเผยแพร่ 

8 นายประกร   ฤทธิญาติ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนมีนาคม - 
สิงหาคม 2559 

9 นายประสาน   ดัสดุลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนมีนาคม - 
สิงหาคม 2559 

10 นางสาวพัชราภา   ภาคเรณู รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2  
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) 

11 นายภัทรกร    รุ่งจิรเดชากุล รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนมีนาคม - 
สิงหาคม 2559 

12 นางศิริภรณ์   คืนคลีบ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนกันยายน 
2559 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

13 นายศุภฤกษ์    โพธ์ิศรี รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 3/2558 วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนมีนาคม - 
สิงหาคม 2559 

ข้อมูล ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 เวลา  12.00 น. 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/952 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 นั้น 
  บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) แล้ว เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/2456 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

   ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558 จํานวน 5 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558 จํานวน 5 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้เสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2559  เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559  มติท่ีประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 18 ราย และได้นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559 
เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 มติท่ีประชุมเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558  จํานวน 13 ราย ส่วนอีก 5 ราย ให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานํากลับไป
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2559 
ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2559  
  บัดนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษานาภาคเรียนท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 
30 เมษายน 2559 จํานวน 5 ราย โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 
  1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  2. เจ้าหน้าท่ี ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
   -ในกรณีท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
   -ในกรณีท่ีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารท้ังหมดท่ีนักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้ 
เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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  3. เม่ือเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

ระดับมหาบัณฑิต  นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
      � เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  � 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  
  � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ    
 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558  จํานวน 5 ราย 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2 - 3 3 
2 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก 2 2 - 2 

รวม 2 3 5 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558  จํานวน 5 ราย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 

3/2558  จํานวน 5 ราย โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
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1. มหาวิทยาลัยหลายแห่งจะแนบ paper script ฉบับเต็มด้วย ในครั้งต่อไปขอให้แนบผลงานท่ีตีพิมพ์

ของนักศึกษาฉบับเต็มให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา เช่น เล่มวารสาร บทความ พร้อมถ่ายหน้าปกนอก ปกใน 
มีชื่อบรรณาธิการมาเสนอ 

2. อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยจะต้องกําหนดเป็นนโยบายว่าสมควรปรับเปลี่ยนระบบด้วยวิธีการใด 
กําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา การส่งรูปเล่ม ส่งบทความท่ีตีพิมพ์ การจัดเก็บข้อมูลสถิติ  เพราะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้อง
ตีพิมพ์บทความลงวารสารในสาขา ท่ีสอดคล้องกัน และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังพิจารณากอง
บรรณาธิการหรือผู้ตรวจสอบท่ีมีคุณสมบัติและคุณภาพตามเกณฑ์หรือไม่ 

3. เสนอแนะว่าถึงวาระท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องพัฒนา ปรับระบบให้มีมาตรฐานและ
ปรับปรุงข้อบังคับจากปี พ.ศ. 2548 ซ่ึงใช้มานานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

4. หน้า 5 รายนายเจษฎา ทองพลับ ให้ตรวจสอบสถิติท่ีใช้ข้ันตอนท่ี 1 และข้ันตอนท่ี 2 ว่าจะเป็น
ประชากร (µ)  หรือกลุ่มตัวอย่าง ( X ) 

5. หน้า 8 รายนางกัลยา พรมรัตน์ ให้ตรวจสอบคําว่า “วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหา” ถูกต้อง
หรือไม่ 

6. หน้า 9 แก้ไขการพิมพ์วุฒิการศึกษาของ ดร.รวีวัตร์ จาก Ph.D. เป็น D.Ed. 
7. หน้า 11 รายนางธนภร  นโิรธร ให้ตัดคําว่า “สถิติท่ีใช้” ออก และปรับให้เหมือนกับการเขียนหน้า 8 
8. หน้า 15 รายนายไพรัช ศิลาศรี ให้ตรวจสอบคําว่า “baht” จะใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่  
9. หน้า 17-18 ย่อหน้าท่ี 2 ระดับอนุปริญญา/ปวส. เดิมเป็น graduated with Bachelor’s degrees 

ควรแก้ไขเป็น associate degree/diploma  
10. หน้า 15 คําว่า Advisors  หากมีคนเดียวจะต้องไม่มี s 
11. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตรวจสอบชื่อคุณวุฒิอาจารย์ท่ีปรึกษา

ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้ตรงกัน บทคัดย่อบางฉบับมีแต่คํานามแล้วขยายไปเรื่อย ๆ  หรือท้ัง
ประโยคไม่มีคํากริยา มีหลายจุดท่ีจบประโยคแล้ว (full stop) จะต้องข้ึนต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ 

12. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กํากับ
ดูแลเรื่องบทคัดย่อให้ถูกต้อง และให้แนบข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ผลการตรวจสอบแก้ไขในการนําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงคํานําหน้าและนามสกุลอาจารย์ 
    ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
    และขอเพ่ิมข้อมูลในตารางตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance  
    Indicators) (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิ
กาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าและ
นามสกุลอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และขอเพ่ิมข้อมูลในตาราง
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

  ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงคํานําหน้าและนามสกุลอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
และขอเพ่ิมข้อมูลในตารางตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
เนื่องจากมีอาจารย์ประจําได้ขอเปลี่ยนคํานําหน้าและนามสกุล เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าและนามสกุล
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และขอเพ่ิมข้อมูลในตารางตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงาน (Key Performance Indicators) (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าและนามสกุลอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคําว่า “(ถ้ามี)” ในตาราง KPI ข้อ 10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)  และเสนอว่ากรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร (สมอ.08) ครั้งต่อไป ให้เลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้นําเสนอแทนคณบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รอง
คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  (สมอ.08) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  (สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรลาศึกษาต่อและมีการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน รอง
คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  (สมอ.08) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  
(สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรลาศึกษาต่อและมีการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน            
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงจํานวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้าน 
    บังคับ/เลือกและแผนการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชกาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ  เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการนําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้านบังคับ/
เลือกและแผนการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความ
ประสงค์ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้านบังคับ/เลือกและแผนการเรียน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้าน
บังคับ/เลือกและแผนการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้านบังคับ/เลือกและแผนการเรียน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) โดยปรับประเด็นการนําเสนอขอความเห็นชอบ  ว่าเป็นการขอแก้ไข
หลักสูตรท่ีเคยเสนอสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว โดยแก้ไขรายวิชาตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีแจ้งมา ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นเก่ียวกับวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1  
    (มีนาคม-สิงหาคม 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ  เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการนําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นเก่ียวกับวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ 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 
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุม 
มีมติให้คณะวิทยาการจัดการตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการก่อนนําเข้า             
ท่ีประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป ซ่ึงคณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้นํา
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2559 ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 
(มีนาคม-สิงหาคม 2559) 

มติท่ีประชุม ให้คณะวิทยาการจัดการนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ และนําเข้าสภาวิชาการครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. คณะต้องตรวจสอบและทราบข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  ข้อ3 (8) และข้อ 5 ระยะเวลาการรับรองวารสาร 

2. การจัดรูปแบบการพิมพ์วารสารไม่สมํ่าเสมอท้ังเล่มเช่น หน้า 79 หน้า 83 การเขียนเอกสารอ้างอิง          
ไม่เหมือนกัน หัวข้อสําคัญไม่ครบ เช่น ข้อเสนอแนะจาการนําผลงานไปใช้ การอภิปรายผลบางบทความไม่มี ควร
สรุปผลการวิจัยก่อนอภิปรายผลการวิจัยการพิมพ์ฉีกคําขนาดตัวอักษร บทคัดย่อต้องไม่เกิน 200 คํา และควร
ปรับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เช่น ชื่อเรื่อง ให้คณะตรวจสอบกลั่นกรองให้ถูกต้อง บทความท่ีตีพิมพ์ควรมี
คุณภาพ 

3. คณะต้องยอมรับว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะกําหนดไว้ และเม่ือมีการแก้ไข Abstract แล้วได้มี             
การนํากลับไปให้ Peer Review หรือกองบรรณาธิการทราบหรือไม่ รวมท้ังกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ 
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4. เสนอว่าควรให้หน่วยงานกลางเป็นผู้มาประเมินและให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแล้วจึงนําชิ้นงาน 

วารสารมาแสดงต่อสภาวิชาการว่าได้ปรับปรุงอะไรท่ีดีข้ึน 
5. มอบหมายให้กองบรรณาธิการมีกระบวนการตรวจสอบการแก้ไขการส่งไป-กลับให้ผู้เขียนผู้ตรวจสอบ

รวมท้ังต้องมีการกําหนดระยะเวลา 
6. เสนอให้มีทีมพิสูจน์อักษร ตรวจสอบให้เรียบร้อย 

 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับงานวิชาการดังนี้ 

 1. ขอข้อมูลสรุปจํานวนนักศึกษาปัจจุบัน จํานวนร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา นักศึกษา           
คงค้าง เพ่ือเป็นข้อมูลให้สภาวิชาการช่วยผลักดันร้อยละของนักศึกษาให้เพ่ิมข้ึน 

 2. รัฐบาลมีแนวคิด Thailand 4.0 ในการพัฒนาประเทศ โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา 
ซ่ึงสภาวิชาการจะต้องเสนอแนะประเด็นท่ีจะเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เช่น              
การออกแบบการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนการสอน 

 3. ปัจจุบันสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ห้องเรียนยังไม่พร้อม เช่น บาง
ห้องเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบ internet  Wifi หรือ LAN ทําให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4. เรื่องการเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางรถไฟ พบปัญหาเรื่องการสื่อสาร 
เช่น การใช้บริการรถตุ๊ก ไม่มีป้ายบอกทาง เรื่องความสะอาด แสงสว่างและความปลอดภัย ซ่ึงเป็นจุดเชื่อมโยง
เรื่องโลจิสติกส์ จึงคิดว่ามหาวิทยาลัยน่าจะทํา ลีมูซีน  เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการท่องเท่ียวและโลจิสติกส์ 

 5. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําข้อมูลงานวิจัยการสอนมาเสนอต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้
เป็นไปตามหน้าท่ีของกรรมการสภาวิชาการ ข้อ 8  ทราบครั้งต่อไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 ในวันพุธท่ี 7 
กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 ในวันพุธท่ี 7 
กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.31 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
      นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 


