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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 10/2559 

วันท่ี 7 ธันวาคม 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.  รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  ฝ้ายเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
9.  ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
10. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ศานิต   สวัสดิกาญจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.  ดร.นริสานันท์ เดชสุระ   ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
4.  นางสาวขวัญศิริ  ทองพูน   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
       สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นายวิปัศย์กร  คล้ายเกตุ  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.  นางสาวชลวิภา สุลักขณานุรักษ์  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  พิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วันพุธท่ี 7 
ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีถวายคําปฏิญาณและถวาย               
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสข้ึนครองราชย์             
สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  นโยบายจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ดําเนินการ
ดังนี้ 
  1. การเสนออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มอบหมายให้สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดทําข้อมูลแผนการศึกษา แผน ก หรือ แผน ข  มีการระบุชื่อวารสารท่ีลงตีพิมพ์  
วัน เดือน ปีท่ีพิมพ์ และพิมพ์ท่ีใด ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2559  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 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 9/2559 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 9/2559 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 9/2559 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า [2-3] ระเบียบวาระท่ี 1.2 นายกร ทัพรังสี แก้ไขเป็น นายกร  ทัพพะรังสี 
 2. หน้า [2-12] มติท่ีประชุม ข้อ 5 วิชาเศรษฐกิจสีเขียน แก้ไขเป็น วิชาเศรษฐกิจสีเขียว 
 3. หน้า [2-13] บรรทัดท่ี 2 คําว่า ตามที แก้ไขเป็น ตามท่ี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 9/2559 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 9/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 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 9/2559 
 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 9/2559 และให้นําเรื่องนโยบายจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับเด็ก
พิเศษนําเสนอในท่ีประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 9/2559 

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

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา  

 
5.1 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์

ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา  5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 
2558) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 
2558) (สมอ.08) และนําเรื่องน้ีเสนอ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะครุศาสตร์และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรแล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ส่งเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

5.2 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 5 ปี  (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
(สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สังคมศึกษา 5 ปี  (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  
(สมอ.08) และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะครุศาสตร์และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรแล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ส่งเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา 

5.3 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหัส
วิชาแกนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554) 
(สมอ.08) 
 
 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหัสวิชาแกน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554)  
(สมอ.08) และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  
และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  

5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 
(MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญ่ีปุ่น
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 
(MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศ
ญ่ีปุ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และนําเรื่องน้ีเสนอ      
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน และงาน
วิเทศสัมพันธ์แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขและจะนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 
 

5.5 ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(สําหรับใช้จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ) จํานวน 10 รายวิชา 
 
 
 
 

เห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป (สําหรับใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
จํานวน 10 รายวิชา และนําเรื่องน้ีเสนอ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว  
และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่
ระหว่างดําเนินการส่งเอกสารไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)  

 
5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ...... 
 
 
 
 

เห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ......
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว และได้
นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการและจะนําเรื่องน้ีเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 18 มกราคม 2560 

5.7 การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2558  
จํานวน 43 ราย 
 
 
 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 3/2558 จํานวน 43 ราย 
 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนํา
เรื่องน้ีเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และได้นํา
เรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย    
ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติการให้ปริญญาเรียบร้อยแล้ว  
 

5.8 การพิจารณาการเสนอให้ประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียน
ท่ี 1/2559 จํานวน 90 ราย 
 
 
 
 

เ ห็นชอบการพิจารณาการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 90 
ราย และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และได้นํา
เรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย           
ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู เรียบร้อยแล้ว  

5.9 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 
 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี 
พ.ศ. 2557) (สมอ.08) และนําเรื่องน้ี
เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และได้นํา
เรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  

5.10 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ...... 
 
 
 

เห็นชอบ  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และให้นําเรื่องน้ีเสนอ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ 
ยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว ขณะน้ีกําลัง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ และจะนําเรื่องน้ีเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

5.11 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 
2558) (สมอ.08) และนําเรื่องน้ีเสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว ขณะน้ีอยู่
ระหว่างดําเนินการเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุม          
สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 21 ธันวาคม 2559  
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.12 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
(สมอ.08) และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

5.13 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงช่ือ
อาจารย์ ประจํ าห ลั ก สู ตร  อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรในเล่มหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) 
 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงช่ืออาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว ขณะน้ี 
อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2559  
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(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  
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ท่ี สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภามหาวิทยาลยั
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

      

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 

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 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ข้อมูลภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
    ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ข้อมูลภาพรวม           
การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
 มติท่ีประชุม รับทราบข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 39/2559  
    เรื่อง  การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติท่ี 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันท่ี 
12 กรกฎาคม 2559 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ข้อมูลรายงานผล          
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ข้อมูล                 
วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3  การเปล่ียนแปลงแผนการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอเรื่อง  การเปลี่ยนแปลง
แผนการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 8 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 8 ราย 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2559 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 4/2559  
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  จํานวน 8 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  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   
  � นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
  � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
  � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  
  � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  � ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
  � ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ  
  � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ              
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ    
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จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  จํานวน 8 ราย  

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

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

รวม 3 5 8 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
     จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  จํานวน 8 ราย 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 8 ราย โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นําเรื่องนี้เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. โดยภาพรวมบทคัดย่อมีการพัฒนาดีข้ึน แต่ต้องตรวจสอบความครบถ้วนของข้อความ เนื่องจากพบว่า
ยังมีการแปลบทคัดย่อฉบับภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษแปลข้อความไม่ครบ แปลข้ามไป  ซ่ึงอาจารย์ท่ี
ปรึกษาควรช่วยกันตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน และให้อาจารย์ชาวต่างชาติตรวจสอบอีกครั้ง  

2. ควรจัดทําคู่มือคําศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษท่ีใช้บ่อยๆ เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง มีการตรวจสอบซํ้า
เรื่องศัพท์เทคนิค เช่น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือชื่อหน่วยงานอ่ืน ๆ ควรใช้
คําศัพท์เฉพาะของหน่วยงานนั้น 

3. มอบสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดทําข้อมูลแผนการศึกษา แผน ก หรือ แผน ข  มีการ
ระบุชื่อวารสารท่ีลงตีพิมพ์ วันเดือนปีท่ีพิมพ์และพิมพ์ท่ีใด เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร               
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) เนื่องจาก ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย  
ประจําหลักสูตรได้ย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน คณะและสาขาวิชาจึงต้องปรับเปลี่ยน นางสาวปิยะธิดา  ทองอร่าม 
มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 5/2559 
เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน            
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
(สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวสุธากร  วสุโภคิน อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาออกจากราชการ  คณะและ
สาขาวิชาจึงต้องปรับเปลี่ยน นางวริสรา  จุ้ยดอนกลอย มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5  ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน            
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวปิยะธิดา ทองอร่าม  
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน คณะและสาขาวิชาจึงต้องปรับเปลี่ยน นางสาวสิรีพัชร แสงสว่าง 
มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 
8/2559 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ              
สภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี 
พ.ศ. 2558) (สมอ.08) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) มีจํานวนนักศึกษาน้อยมาก แต่อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
หลายท่าน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มีการบูรณาการในการจัดทําหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของ
หลักสูตร อีกท้ังการใช้อาจารย์ต่างคณะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและเสนอให้ 
สภามหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายนี้  สําหรับการใช้อาจารย์ต่างคณะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันนั้น
สามารถดําเนินการได้ไม่กระทบต่อระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เพราะตัวหลักสูตรกับชื่ออาจารย์ใช้สูตร
คํานวณต่างกัน  
  2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเก่ียวกับการนําอาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการแล้วมาเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร  แต่ท้ังนี้ควรตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมตามข้อกําหนดท่ีเป็นปัจจุบัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
    มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอความเห็นชอบ                        
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี  
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พ.ศ. 2554) (สมอ.08) เนื่องจากนําศักยภาพไปใช้ในระดับปริญญาตรี และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคงเหลืออาจารย์ประจําหลักสูตร รายท่ี 1 คือ ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ และ
รายท่ี 2  คือ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  เพ่ือดูแลควบคุมให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาท่ียังคง
ค้างจํานวน 9 ราย  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 
9/2559 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 
5/2559 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงการสําเร็จการศึกษา 
    และระดับปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ราย (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอเรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงการสําเร็จการศึกษาและระดับปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ราย (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับข้อร้องเรียงจากนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
คณะวิทยาการจัดการ กรณีท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาล่าช้าและไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และขอให้
มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบกพร่องนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวพบว่าเหตุท่ี
เกิดเพราะอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งผลการเรียนล่าช้าทําให้ไม่สําเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2/2558 และส่งผลให้รวมระยะเวลาการศึกษาเกิน 8 ภาคเรียน จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันสําเร็จการศึกษาและระดับปริญญา
ของนักศึกษา จํานวน 2 ราย ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการสําเร็จการศึกษา
จากภาคฤดูร้อน/2558 เป็นภาคเรียนท่ี 2/2558 และระดับปริญญาเกียรตินิยมดังนี้ 
  1. นางสาวอมลวรรณ  มาโต ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
  2. นางสาวแก้วกานดา เนียรประดิษฐ์ ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันท่ีสําเร็จการศึกษาจากภาคฤดูร้อน/2558 วันท่ี 2 กันยายน 
2559 เป็นภาคเรียนท่ี 2/2558 วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระดับปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ราย 
คือ นางสาวอมลวรรณ  มาโต ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และนางสาวแก้วกานดา เนียรประดิษฐ์  
ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ รองศาสตราจารย์ศานิต 
สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอเรื่อง  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอความเห็นชอบ                        
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
(สมอ.08)  เนื่องจาก นายชัยพฤกษ์  ชูดํา อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เสียชีวิต คณะและสาขาวิชาจึงต้อง
ปรับเปลี่ยน นางสาวธราภรณ์   สถาปิตานนท์ มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559               
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ รองศาสตราจารย์ศานิต 
สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   เนื่องจากหลักสูตรได้
ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559            
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้ 
 1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ควรเขียนหลักการเหตุผล ในการปรับชื่อปริญญา และมีการจัดทําร่างพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจํา
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไปพร้อมกัน 
 2. วิชาส่วนใหญ่เป็นวิชาบรรยาย  ควรปรับให้เป็นปฏิบัติการเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติ มีรายวิชาท่ี
ลงสู่ชุมชนเพ่ิมข้ึนและสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ เช่น วิชาระบาดวิทยา วิชาการให้คําปรึกษาด้าน
สาธารณสุข วิชาอนามัยโรงเรียน วิชาเภสัชวิทยาเบ้ืองต้น วิชาการสาธารณสุขท่ัวไป วิชาอนามัยชุมชน  และเม่ือปรับ
หน่วยกิตเป็นปฏิบัติแล้วให้ปรับคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกัน รวมท้ังอาจารย์ผู้สอนควรให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้านอกชั้นเรียน ไม่ควรสอนแบบบรรยายทุกสัปดาห์และในการสอนของอาจารย์ควรสอนในสิ่งท่ีแตกต่าง
นอกเหนือจากท่ีนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้ว 
 3. หน้า 2 ให้ตัดข้อ 8.1.5 ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์ออก   
 4. หน้า 3 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ปรับการเขียนท่ีเน้นเรื่องเศรษฐกิจให้
ชัดเจนข้ึน 
 5. หน้า 6 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ควรปรับการเขียนให้คมชัดยิ่งข้ึน และจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย  ส่วนข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.4 ให้เปลี่ยนคําจาก “ความเชี่ยวชาญ” เป็นคํา
อ่ืนเช่น มีความสามารถ 
 6. หน้า 11 การกําหนดลักษณะเนื้อหาวิชา หลักการทางด้านสาธารณสุขไม่ควรเป็นเลข 7 ควรจะเป็น
เลขในลําดับต้น ๆ 
 7. หน้า 14 เสนอให้ทบทวนและปรับวิชาเคมีเบ้ืองต้นให้มีเนื้อหาวิชาเพียงพอท่ีนักศึกษาจะมีความรู้และ
สามารถเรียนวิชาชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไปได้ และเป็นไปตามกรอบของวิชาชีพ 
 8. หน้า 15-16 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะฯ ให้จัดเรียงลําดับของรหัสวิชาใหม่ ส่วน
วิชา4073705 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข ในตารางเปรียบเทียบจัดอยู่ในกลุ่มการจัดการ
ระบบสารสนเทศฯ ดังนั้นควรปรับรหัสวิชาตําแหน่งท่ี 5 จากเลข 7 เป็นเลข 4 และตรวจสอบชื่อวิชาท่ีมีคําว่า 
“ในงานสาธารณสุข” “ทางสาธารณสุข” ภาษาอังกฤษจะใช้คําไหน หรือจะแก้ไขเป็นคําใดก็ให้ตรงกัน เพราะ
พบว่ามีการใช้คําว่า in บางวิชาใช้คําว่า  for 
 9. หน้า 16 วิชาการวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข ชื่อภาษอังกฤษควรแก้ไขเป็น Program 
Planning and Evaluation in Public Health Project  
 10. หน้า 33  ข้อ 3.3.1 (3)กับ (4) ไม่ใช่ทักษะทางปัญญาควรตัดออก และอาจไปเพ่ิมในด้านทักษะการ
ฝึกปฏิบัติ 
 11. หน้า 37-39 ตรวจสอบการ mapping ใน 3 ด้านแรกให้ครบทุกวิชา 
 12. หน้า 68 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 2 ให้เพ่ิมเง่ือนไขรายวิชาท่ีต้อง
ผ่านมาก่อนคือวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 1 
 13. หน้า 100-104 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรมีแต่ผลงานวิจัย และควรพัฒนาให้มี
ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 14. เนื่องจากหลักสูตรนี้มีนักศึกษาจํานวนมาก เสนอว่าหลักสูตรนี้อาจปรับหลักสูตรให้มี 2 แขนงวิชา 
และจัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 15. การระบุหน้าปกหลักสูตร ให้ระบุปี พ.ศ. ตามวันท่ีท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 16. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ควบถ้วน และจัดทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ 
ศิริพรวิศาล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เนื่องจากหลักสูตรได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ  โดยคณะกรรมการวิชาการมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงมอบให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตัดสินใจว่าควรจัดทําหลักสูตร
อย่างไร หรือมีการพัฒนาในทิศทางท่ีแตกต่างกว่านี้ เช่น บูรณาการศาสตร์ การทําหลักสูตรร่วมหรือเอกคู่ เพ่ือ
เป็นไปตามทิศทางนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แต่หากคณะและสาขาวิชายืนยันตามเดิมก็ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  รวมท้ังท่ีประชุมมีข้อเสนอในหลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ.) หลักสูตรเคมี ซ่ึงจํานวน
นักศึกษาค่อนข้างน้อยแต่นักศึกษามีคุณภาพ มีงานทํา  การปรับหลักสูตรต่อไปอาจทําเป็นเอกคู่ แต่ต้องคํานึงถึง
ธรรมชาติวิชา ผู้เรียนและการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนช่วย ส่วนข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการสภาวิชาการ
มีดังนี้                                                                                                                                                                        

1. หน้า 3 - 4 ข้อ 11 และข้อ 12 การเขียนสถานการณ์ยังไม่มีข้อมูลความต้องการท่ีแสดงให้เห็น
ความสําคัญ ความจําเป็น ความต้องการของท้องถ่ิน ซ่ึงจะทําให้หลักสูตรเด่นชัดและมีคุณค่ามากข้ึน ควรสรุป
ข้อความ ข้อมูลท่ีสํารวจและผลการวิเคราะห์เพ่ิมเติมในหัวข้อนี้ 
 2. หน้า 4 ข้อ 13.2 ให้ปรับการเขียนบรรยายใหม่ โดยระบุเพียงรายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาอ่ืน 
 3. หน้า 6  ข้อ 1.1ปรัชญาให้เพ่ิมเรื่องการเกษตร อุตสาหกรรม โดยเขียนให้เป็นเนื้อความเดียวกัน และ
ข้อ 1.2 ความสําคัญให้ทบทวนการเขียนความสําคัญของหลักสูตรอีกครั้ง  
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 4. หน้า 7 1.3 วัตถุประสงค์ ให้เพ่ิมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญา ข้อ 
1.3.2 ท่ีจะให้บัณฑิตมีความรู้เฉพาะทางในงานวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 เรื่องนั้น พบว่ารายวิชาท่ีจะทําให้
บัณฑิตมีความรู้เฉพาะทางใดทางหนึ่งน้อยเกินไปอาจไม่สามารถผลิตบัณฑิตให้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้  และการ
เขียนให้ปรับเป็นความเรียงไม่แยกเป็นข้อ 
 5. หน้า 10 ให้ทบทวนจุดคุ้มทุน จํานวนรับนักศึกษา เนื่องจากสาขาวิชานี้มีนักศึกษาจํานวนน้อย 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเขียนให้เห็นความจําเป็นจริง ๆ และเพ่ิมกลยุทธ์การรับนักศึกษาให้มีจํานวนมากข้ึน  
 6. คณะและมหาวิทยาลัยอาจทําความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการรองรับอาชีพให้
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมาก  
ก็จะช่วยสร้างความสนใจและความม่ันใจในการเข้าศึกษา  
 7. หน้า 12 รายวิชาท่ีมีเลขรหัสลักษณะเนื้อหาวิชาท่ีกําหนดเป็นเลข 5 ซ่ึงหมายถึงวิชาจุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม แต่ในโครงสร้างหลักสูตรกับมีหลายวิชาท่ีไม่ได้ระบุว่าเป็นระดับอุตสาหกรรม แต่กับเป็นวิชาด้าน
อาหารเช่นรายวิชาตามหน้า 77 หน้า 81 
 8. หน้า 13 วิชา 9001110 ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง ให้แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําว่า through ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก 
 9. หน้า 16 วิชา 4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษคําว่า statistic ให้เติม s 
ต่อท้าย 
 10. หน้า 17 วิชา 4033205 ราวิทยาเบ้ืองต้น ชื่อภาษาอังกฤษควรมีคําว่า Introductory วิชา 
4032203 การจัดจําแนกแบคทีเรียชื่อภาษาอังกฤษให้ตัดคําว่า of ออก วิชา 4032217 การใช้เครื่องมือและการ
ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาควรแยกวิชาออกจากกัน ไม่ควรนําสองอย่างมารวมกัน  
 11. หน้า 18 วิชา 4034702 โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา ชื่อภาษาอังกฤษจะไม่มีคําว่า Senior  วิชา
4033212 การเก็บรักษาจุลินทรีย์ให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  วิชา 4034219 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้นชื่อ
ภาษาอังกฤษคําว่า Basic จะแปลว่าพ้ืนฐาน ให้แก้ไขให้ถูกต้อง  และวิชา 4034704 จุลชีววิทยาการสุขาภิบาล
กําหนดรหัสวิชาท่ีมีเนื้อหาทางสัมมนาและปัญหาพิเศษซ่ึงรายวิชาไม่สัมพันธ์กับรหัสวิชาให้ปรับใหม่ 
 12. หน้า 19 วิชา4034507 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อภาษาอังกฤษคําว่า product ให้เติม s 
 13. หน้า 20 วิชา 4034602 ชั่วโมงฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จาก 250 ชั่วโมง ต่างกับจํานวนชั่วโมง
วิชาสหกิจศึกษามากเกินไป ควรปรับให้ใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล 
 14. หน้า 22 แผนการเรียนภาคการศึกษาท่ี 2 รวมจํานวนหน่วยกิตผิด ควรแก้ไขเป็น 17 หน่วยกิต 
 15. การระบุหน้าปกหลักสูตร ให้ระบุปี พ.ศ. ตามวันท่ีท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 16. หน้า 38 ข้อ 2.1.1 (2) คําว่ามีวินัย ให้ย้ายมาอยู่ในข้อ (3)  
 17. หน้า 39 ข้อ 2.2.1 (2) มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงฯ ให้ตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากพบว่าบาง
วิชาไม่ได้นําตัวแปรด้านนี้มาอยู่ในคําอธิบายรายวิชา ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเฉพาะทาง  

18. หน้า 43-49 ให้ทบทวนตรวจสอบการกําหนด mapping ทุกรายวิชาให้ครบถ้วนในแต่ละด้าน 
รวมท้ังให้ถูกต้องสัมพันธ์กับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจากพบว่ามีหลายวิชาท่ีมีการกําหนด mapping แต่ไม่
สัมพันธ์กับคําอธิบายรายวิชา เช่น วิชาการจัดจําแนกแบคทีเรีย วิชาไวรัสวิทยา ฯลฯ 
 19. หน้า 89 วิชา 4031104 ให้แก้ไขจากชีววิทยาของเซลล์ เป็น ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ 
 20. จุดเด่นของหลักสูตร ควรเน้นภาคปฏิบัติและเรื่องจิตสาธารณะ 
 21. ตรวจสอบแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษท้ังหมด ตรวจสอบการพิมพ์อักษรถูก-ผิด การวรรคตอนให้
ถูกต้องท้ังเล่มหลักสูตร 
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 22. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ควบถ้วน และจัดทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
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 นางสาวอรกช  เก็จพิรุฬห์ ซ่ึงผ่านการประชุมกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ครั้งท่ี 5/2559 
เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน  2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จํานวน 1 ราย คือ นางสาวอรกช  เก็จพิรุฬห์  พนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ นางสาวอรกช  เก็จพิรุฬห์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ 
นางสาวอรกช  เก็จพิรุฬห์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 
ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2560 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2560 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง  
 
 



 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 10/2559 

[2-20] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2560 ในวันพุธท่ี 11 มกราคม 
2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2560 ในวันพุธท่ี 11 มกราคม 2560 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
      นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 


