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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 9/2559 

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

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

ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม  บํารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
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.  รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัทนา  เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา  พูลผล  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
3.  ดร.นริสานันท์ เดชสุระ   ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
4.  นางมณฑิรา    ชุมวรานนท์  อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5.  นางสาวสุวรรณา สิทธนาวิวัฒน ์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
6.  นางสาวมนภัทร บุษปฤกษ์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
7.  นางสาวอรกช  เก็จพิรุฬห์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
8.  ดร.กาว ี   ศรีรัตน์   อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9.  นางสาวสิริรัตน ์ ผลหมู่   อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10. นางสาวเนตรนิภา     ชาอ้าย   อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
11. ดร.ปวีณา  รัตนเสนา  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. นางอริสสา  บัวเจริญ   นักวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน 
 
เปิดประชุมเวลา  09.10 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การแก้ไขเอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอ เรื่องการแก้ไขเอกสาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประสานงานเป็นการภายในให้แก้ไขข้อมูลใน
ส่วนตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก 5 คน ให้เหลือ 3 คน โดยให้ตัดลําดับท่ี 4 นางสาววรปภา  มหาสําราญ  
และลําดับท่ี 5  ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  ออก และภาคผนวกให้ตัดเอกสารประกอบการสอน ออก ในการแก้ไข
ดังกล่าวไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตรและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
และเม่ือมหาวิทยาลัยแก้ไขแล้วให้ส่งเล่มหลักสูตร จํานวน 4 เล่ม ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาต่อไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความเป็นไทย ในสังคมโลก"  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุทราบว่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ความเป็นไทย ในสังคมโลก" ในวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 09.30-12.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกร  ทัพรังสี  เป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ  
        มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                                                                                                                  
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 8/2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 7 
กันยายน  2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
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  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 8/2559 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 8/2559 โดยไม่มีการแก้ไข และมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการเตรียมสรุปข้อมูลเพ่ือนําเข้าท่ีประชุม
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2559 ในวันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 
 1. ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 39/2559 เรื่อง  การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา 
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 8/2559 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 8/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2559 เวลา09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 
 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 8/2559 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 8/2559 
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา  

 
5.1 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน/2558) จํานวน 
137 ราย และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 
ภาคเรยีนท่ี 3/2558 จํานวน 119  
ราย  รวมท้ังสิ้น 256 ราย 
 
 
 
 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน/2558) จํานวน 
137 ราย และภาคพิเศษ (เสาร์-
อาทิตย์) ภาคเรียนท่ี 3/2558  
จํานวน 119  ราย   
รวมท้ังสิ้น 256 ราย 
และให้นําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ในวันท่ี 21 กันยายน 2559  
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการให้ปรญิญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน/2558)  
จํานวน 137 ราย และภาคพิเศษ  
(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนท่ี 3/2558  
จํานวน 119  ราย  รวมท้ังสิ้น 256 ราย 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนด
นโยบายพัฒนาหลักสตูรตามทิศ
ทางการบริหารประเทศ 
 
 
 
 
 

เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนด
นโยบายพัฒนาหลักสตูรตามทิศ
ทางการบริหารประเทศ มาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นําเรื่องน้ีเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ 
อีกครั้ง  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ 
 
 
 
 
 

5.3 การพิจารณาให้ความเ ห็นในการ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย 
(วาระลับ) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการพิจารณาให้ความเห็นใน
การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จํานวน 1 ราย (วาระลับ) และให้นํา
เ รื่ อ ง น้ี เ ส น อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคลและเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) เรียบร้อยแล้ว และได้นํา
เรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในวันท่ี 21 กันยายน 2559  
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดตาํแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 

6 เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ 
1. การปรับระบบการรับนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2561  
2. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
และนักศึกษาคงค้างของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบด ี
4 คณะ รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ  
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประชาสมัพันธ์  
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
และผูเ้ก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี  23กันยายน 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 5 ส.ค.59 

3 หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

23 ธ.ค. 2558 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 15 ส.ค.59 

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  27 ก.ค.59 

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

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย.59 

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 29 มิ.ย.59 

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 12 ต.ค.59 

11 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 12 ต.ค.59 

12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 

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 27 ก.ค.59 

16 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59 
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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 5 ส.ค.59 

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 29 มิ.ย.59 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการจัดทํา
ข้อมูลหลักสูตรท่ียังไม่ได้รับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายชื่อหลักสูตรท่ียังไม่ได้
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 10/2559 ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 
เพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
          บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 3 หลักสูตร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/948 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559  
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/838 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2559  
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/835 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2559  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรท้ัง              
3 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือท่ี ศธ 0556(1)/3198 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 3 หลักสูตร 
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 มติท่ีประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 3 หลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2   การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
    จํานวน 3 หลักสูตร (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559 ตามหนังสือท่ี ศธ 0556(1)/3314 ลงวันท่ี         
5 ตุลาคม 2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
จํานวน 3 หลักสูตร (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  จํานวน 3 หลักสูตร (สมอ.08) 
ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดหนังสือท่ี ศธ 0550/949 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 ตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/3413 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 มติท่ีประชุม  รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดหนังสือท่ี ศธ 0550/957 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 ตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/3414 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 มติท่ีประชุม  รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน   
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่องจาก ดร.ชัยยศ  
เดชสุระ อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ย้ายไปประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะจึงต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                     
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ               
ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน            
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เนื่องจาก นายนรเศรษฐ  เตชะ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาศึกษาต่อ  คณะจึงต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา        
5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาแกนหลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบ              
การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาแกนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
แกนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) เนื่องจากมีการใช้รหัส
วิชาแกนไม่ถูกต้องตรงกับประกาศการปรับปรุงรายวิชาแกนคณะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ท่ีประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2555 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาแกนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาแกนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
(ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA)  
    ระหวา่งมหาวิทยาลยัโตโย ประเทศญ่ีปุ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา   
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางอริสสา  บัวเจริญ           
นักวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึก
ข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญ่ีปุ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญ่ีปุ่น ได้ดําเนินกิจกรรมความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อย่างไม่เป็นทางการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน จึงเสนอให้มีการจัดทําความร่วมมือในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ  (MOU) และบันทึก
ข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญ่ีปุ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญ่ีปุ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และมอบหมายให้คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์และกองนโยบายและแผนดําเนินการ ดังนี้ 

 1. แก้ไขรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องตามท่ีเสนอแนะ   
 2. ในอนาคตอาจกําหนดเพ่ิมในส่วนของการเรียนท่ีสามารถรับปริญญาได้ท้ัง 2 แห่ง รวมท้ังสามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตได้ 
 3. จัดทําข้อมูลรายงานจํานวนมหาวิทยาลัยท่ีร่วมทํา MOU/MOA ผลการดําเนินการ การขับเคลื่อน

ของแต่ละแห่ง และเสนอข้อมูลให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 
 
ระเบียบวาระที่ 5.5  ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (สําหรับใช้จัดการเรียนการสอน 
    เป็นภาษาอังกฤษ) จํานวน 10 รายวิชา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ ขอความ
เห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป (สําหรับใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) จํานวน 10 รายวิชา  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เสนอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 นั้นเนื่องจากมีประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีเป้าหมาย 
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การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็น          
แนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใช้งานได้ และมหาวิทยาลัยรับนโยบาย
ดังกล่าว โดยกําหนดให้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษหรืออบรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดก่อนสําเร็จ
การศึกษา รวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จากภาคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียน มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการพัฒนารายวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนารายวิชาศึกษาท่ัวไป ร่วมกันพัฒนาจัดทําโดยการตรวจสอบ 
แนะนําจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 2. มีการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ และผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 3. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 5 ตุลาคม 
2559 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้นําเรื่องนี้เสนอสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป (สําหรับใช้จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) จํานวน 10 รายวิชา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป (สําหรับใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) จํานวน  
10 รายวิชา โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําเรื่องนี้เสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอน ไม่เน้นบรรยายหรือสอนตาม power point แต่ให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ิม 
เช่น ทํากรณีศึกษา จิตอาสา ทําโครงการต่าง ๆ 
 2. วิชาชีวิตและความตาย เสนอแนะให้ไปศึกษาหนังสือเรื่องความลับ 5 ข้อท่ีคุณต้องค้นพบก่อนตาย 
เขียนโดย ดร.จอห์น  ไอโซ และหนังสือเรื่อง What The Buddha Taught เพ่ิมเติม และทุกรายวิชาควรหา
หนังสือแบบนี้มาปรับในเนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนการสอน ส่วนอาจารย์ผู้สอนอย่าไปเครียดเรื่อง                   
วิธีการสอน ให้คิดว่าจะทําอย่างไรให้นักศึกษาอยากเรียน สนใจ และได้ประโยชน์ 
 3. วิชาภาษาอังกฤษ ควรมีการจัดกลุ่มนักศึกษาเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาพ้ืนฐานความรู้ต่างกัน และมีกิจกรรม 
เช่น เข้าค่ายกับครูชาวต่างชาติ 
 4. วิชา เงิน เงิน เงิน ควรเพ่ิมเรื่องการวางแผน 
 5. วิชาเศรษฐกิจสีเขียน ให้ตรวจสอบเนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปรากฏในหลายท่ี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบ (รา่ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...... 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ ขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ...... 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามทีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 มาเป็นเวลานานแล้ว 
ประกอบการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558             
กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ และนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย จึงสมควรมีการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องและนโยบายในการจัดการเรียนการสอน  กองบริการ
การศึกษาได้ดําเนินการดังนี้ 

 1. รวบรวมข้อมูลข้อบังคับ กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
 2. ผ่านการเสนอข้อมูล (1) ให้ผู้เก่ียวข้องแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในการปรับปรุง 

ประกอบด้วย คณะ สาขาวิชาทุกสาขา (50 หลักสูตร) ตัวแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา นักวิชาการศึกษา และคณาจารย์
ท่ัวไป 

 3. รวบรวมข้อเสนอจาก (2) มาวิเคราะห์ ประมวลและสรุปข้อมูล 
 4. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 5/2559 

วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้นําเรื่องนี้เสนอสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...... 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นําเรื่อง
นี้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. ปรับการเขียนนิยามของนักศึกษาให้ชัดเจน 
 2. หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษา ข้อ 10.3 โรคทางจิต มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการคัดกรองนักศึกษา 
 3. หมวด 3 ข้อ 16 สถานภาพและการพ้นสภาพ ให้ปรับการเขียนข้อความ ตัวเลขภาคเรียน และจํานวน
ปีการศึกษาให้เป็นเกณฑ์เดียวกัน 
 4. ให้ตัดการพ้นสภาพจากการประเมินผลวิชาฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษาออก ให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของแต่ละหลักสูตร 
 5. การอนุมัติปริญญาภาคปกติและภาคพิเศษ ให้ปรับจํานวนภาคเรียนและการมีสภาพให้เป็นเกณฑ์
เดียวกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7  การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแกผู่้สาํเร็จการศึกษา 

   ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558 จํานวน 43 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศกึษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558 จํานวน 43 ราย 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 3/2558 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 3/2559  
เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559  จํานวน 43 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 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

  � 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    
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จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558  (ครั้งท่ี 3) จํานวน 43 ราย  

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2 8 14 22 
2 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก 2 1 3 4 
3 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก 2 2 2 4 
4 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข - 1 1 
5 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข 8 4 12 

รวม 19 24 43 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558  จํานวน 43ราย 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา          

ภาคเรียนท่ี 3/2558  จํานวน 43 ราย โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
และให้นําเรื่องนี้เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. ตรวจสอบและแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกรายให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากพบว่า           
มีการใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง ใช้คําไม่สมํ่าเสมอ เช่น หน้า 13 The Purpose of this , The Findings showed that 
หน้า 16 This research aimed to study , The findings indicated that หน้า 19 The research aimed to 
study , The findings indicated that หน้า 22 This research aims to , The findings revealed that หน้า 82 
The purposed of this research , The findings revealed that ฯลฯ 

2. หน้า 24 บทคัดย่อภาษาไทย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง , อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม           
ดร.อัจฉรา คหินทพงศ์  แต่หน้า 25 แปลภาษาอังกฤษชื่อไม่ตรง รวมท้ังค่าความเชื่อม่ัน .98 แต่หน้า 25 แปลเป็น .97 

3. หน้า 36 ค่าความเชื่อม่ันในบทคัดย่อภาษาไทย 0.86 แต่หน้า 37 ในภาษาอังกฤษเป็น 0.869 และหน้า 37 
แก้ไขนามสกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษของ ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ  ให้ถูกต้อง  รวมท้ังเว้นวรรคชื่อกับ
นามสกุลของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมให้ถูกต้อง 

4. หน้า 45 บทคัดย่อภาษาไทยค่าความเชื่อม่ัน 0.95 แต่ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ได้แปล และหน้า 51 
บทคัดย่อภาษาไทยค่าความเชื่อม่ัน .98 แต่หน้า 52 บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ได้แปล 

5. หน้า 48 บทคัดย่อภาษาไทย จํานวนประชากร 105 คน แต่หน้า 49 แปลเป็น 135 คน และหน้า 60 
บทคัดย่อภาษาไทย ค่าความเชื่อม่ัน .95 แต่หน้า 61 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่ได้แปล 

6. หน้า 72 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใส่กลุ่มตัวอย่าง 180 คน แต่หน้า 73 บทคัดย่อภาษาอังกฤษใส่จํานวน 
165 คน แปลไม่ตรงกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 5.8 การพิจารณาเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู  
    ประจําภาคเรยีนท่ี 1/2559 จํานวน 90 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ การพิจารณาการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู  ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 90 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2559 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 4/2559  
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  จํานวน 90 ราย  และได้มีการตรวจสอบดังนี้ 
  1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  2. เจ้าหน้าท่ี ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
   -ในกรณีท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
   -ในกรณีท่ีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารท้ังหมดท่ีนักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้ 
เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  3. เม่ือเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
      � เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
  � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา            

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549         
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   

  � นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจํานวนหน่วยกิตครบถ้วน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 
3.00 ตามท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กําหนดไว้ 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 90 ราย 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 31 59 90 

รวม 31 59 90 
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ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู  ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 90 ราย 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 
จํานวน 90 ราย และให้นําเรื่องนี้เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.9 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร 
    มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)   
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความประสงค์ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา              
(สมอ.08) เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติม
อาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยให้นําเรื่องนี้ เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) กรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ เม่ือเพ่ิมอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว ขอให้อาจารย์ช่วยกันตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ์ และดูแลให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.10 ขอความเห็นชอบ (รา่ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ..... 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ..... 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทําให้ข้อบังคับท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใช้อยู่ปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...... ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรในปัจจุบันต่อไป โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 
12 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ..... 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .....  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นํา
เรื่องนี้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. ชื่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. .... จะต้องเหมือนกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. ตรวจสอบหมวด 5 นักศึกษา หน้า 11 ข้อ 15.3 ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผล
การเรียนดีมาก สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาอย่างไรว่าผลการเรียนดี จะต้องเป็นเท่าใด  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.11 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วันทนา  เนาว์วัน  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ เดิมมีอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 
6 คน แต่สาขาวิชามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เหลือ 5 คน  โดยปรับชื่อ ดร.อภิชาติ  
พานสุวรรณ ออกจากอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะจึงขออนุญาตปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดย
เรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.12 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วันทนา  เนาว์วัน  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดย
เปลี่ยนจากอาจารย์สุรารักษ์  สุพัฒนมงคล  เป็นอาจารย์อมรา  ดอกไม้ แทน คณะจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.13 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตรในเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วันทนา  เนาว์วัน  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
4/2559 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559  และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาแล้วนั้น เนื่องจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะ 
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เปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  โดยให้ ดร.อภิชาติ   พานสุวรรณ ออกจากอาจารย์ประจําหลักสูตร และ 
ปรับให้ อาจารย์สุรารักษ์  สุพัฒนมงคล เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน คณะจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษากําหนด  ซ่ึงเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 5/2559 
เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เร่ืองนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 7     เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2559 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2559 ในวันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2559 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2559 ในวันพุธท่ี 7 ธันวาคม 
2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
      นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 


