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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 4/2560 

วันท่ี 18 เมษายน 2560  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม  บํารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   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.  รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  นางสาวสุภาวิณี   แสนทวีสุข  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยธิดา  สุดเสนาะ   อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  ดร.ศานติ   เล็กมณี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช  เก็จพิรุฬห์  อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
6.  นายมรุต   กลัดเจริญ  อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
7.  นายพิเนต  ตันศิริ   อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
8.  นางสาวภัทราพร จันตะนี   อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
9.  นางศิขรินทร์  สุวรรณทัศน์  เจ้าหน้าท่ีงานนิติการ 
 
 
เปิดประชุมเวลา 13.32 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  อธิการบดีขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านท่ีเสียสละเวลา 
    มาประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 
 สาระสําคัญโดยย่อ  
 ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดี กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านท่ีเสียสละเวลา               
มาประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 ในวันอังคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2. อธกิารบดีแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/25560  
 สาระสําคัญโดยย่อ  
  ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 4/25560 จากเดิมประชุมวันท่ี 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นวันท่ี 18 เมษายน 2560                 
เวลา 13.30 น. เนื่องจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จึงไม่สามารถ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ได้  บัดนี้คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการสรรหา
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ชุดใหม่แล้ว ซ่ึงได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 โดยมีระเบียบวาระพิจารณาเรื่อง การเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการจึงต้องนัดหมายการประชุมสภาวิชาการ 
เป็นวันท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2560 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี           
1 มีนาคม  2560  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 3/2560 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 3/2560 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
3/2560 โดยให้แก้ไขหน้า [2-22] มติท่ีประชุม ให้แก้ไข สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ถูกต้อง และหากมีกรรมการ
สภาวิชาการเสนอในระเบียบวาระการประชุมท่ี 6 เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ให้เลขานุการ
สภาวิชาการรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมมาใส่ไว้ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุม ด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ 3/2560 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 3/2560 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.              
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560 
 มติ ท่ี ป ร ะ ชุ ม  รั บท ร าบ ข้อ มูล กา ร ดํ า เนิ น ง านและผล การ ดํ า เนิ น ง านต ามม ติ ท่ี ป ร ะชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 3/2560 
วันท่ี 1 มีนาคม  พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

3 สืบเนื่องจากการประชุม    
3.4 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัด 
ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภบิาล
ในการจัดการเรียนการสอน 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา 
ธรรมาภิบาลในการจัดการเรียน 
การสอน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แก้ไขประกาศ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่
ระหว่างนําเสนออธิการบดเีพ่ือลงนามใน
ประกาศ 
 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   
5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 (ครั้งท่ี 2) 
จํานวน 29 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 (ครั้งท่ี 
2) จํานวน 29 ราย โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 
 
 
 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เรียบร้อยแล้ว สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และได้นําเรื่องน้ีเข้าท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 
8 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการ
ให้ปริญญาแก่ผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 
(ครั้งท่ี 2) จํานวน 29 ราย 

5.2 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับระดับปรญิญา
ตรีประจําภาคเรยีนท่ี 2/2559 คณะ
ครุศาสตร์ จํานวน 316 ราย 
 
 
 
 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับระดับ
ปริญญาตรีประจําภาคเรียนท่ี 
2/2559 คณะครุศาสตร์  
จํานวน 316 ราย 
 
 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว กองบริการการศึกษาได้นําเรือ่งน้ีเข้า 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2560 
เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
ระดับระดับปริญญาตรีประจําภาคเรียนท่ี 
2/2559 คณะครุศาสตร์ จํานวน 316 ราย 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ พ.ศ. .... 

ขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ พ.ศ. .... 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัหัวหน้า
งานนิติการเรยีบร้อยแล้ว งานนิตกิารจะนํา
เรื่องน้ีเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 ในวันท่ี 5 เมษายน 
2560 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 

เห็นชอบหลักสตูรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบด ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  
และจะนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 4/2560 ในวันท่ี 19 
เมษายน 2560 

6 นําเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ 

  

6.1 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  
กรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า เมื่อวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2560 ได้เข้าร่วมประชุม
เรื่องการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิขอทราบแหล่ง
ตีพิมพ์และเผยแพร่ตํารา ว่าได้มีการ
เผยแพร่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
หรือไม่  ถ้าอาจารย์ในสาขาวิชาดนตรี
ได้แสดงดนตรีในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นเวลานาน 10 ปี ก็สามารถเขียน
เป็นผลงานของตนเองได ้และถ้ามี
ผลงานเชิงสร้างสรรค์ต้องแนบวุฒิบัตร
ท่ีได้ผ่านการอบรมและตีพิมพ์จริง จึง
ขอให้ มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุด เพ่ือ
สังเคราะห์ และประเมินผลงาน และ
ให้นําคําสั่งเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป 

รับทราบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําลังดาํเนินการ 

6.2 รศ.ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (คณะครุศาสตร์) ได้เสนอว่า การ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานวิชาการควรมีอยู่
ในจิตสํานึกของอาจารย์ทกุคน  อาจารยต้์อง
หากลยุทธ์ เช่น มีบล็อคเพื่อเขียนผลงานของ
ตนเอง ผ่านออนไลน์ไปเร่ือย ๆ เป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซ่ึงจะ
ทําให้เกิดผลงานวิชาการมากมาย  อาจารย์
บางท่านมีความสามารถเร่ืองการพูด แต่ไม่
ถนัดเร่ืองเขียน มหาวิทยาลัยควรจัดหา
งบประมาณสนับสนุน สําหรับอาจารย์ทีมี่
ปัญหาในการเขียน เพื่อเป็นการต้ังทีมช่วยใน
การเขียนผลงานในเชิงวิชาการจากคําพดูของ
อาจารย์ผู้ที่จะขอผลงานทางวิชาการ 

รับทราบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําลังดาํเนินการ 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
6 นําเสนอจากคณะกรรมการสภา

วิชาการ (ต่อ) 
 

 

6.3 รศ.ชนินทร ์ ชุณหพันธรักษ์  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการ
จัดการ) แจ้งให้ทราบว่า 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชมี
หน่วยงานสํานักคอมพิวเตอร์ และ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา โดยกําหนดว่า
อาจารย์ต้องเขียนบทความในบล็อค
ของตนเอง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
หากถึงรอบประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของ ผศ. รศ. ต้องทําช่ัวโมงให้ได้ตามท่ี
กําหนด  ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจะ
อํานวยความสะดวกโดยการใช้
โปรแกรม tennisearth  โดยอาจารย์
ท่ีปรึกษาจะทําหน้าท่ีตรวจสอบแตล่ะ
บท  หากมีข้อมูลซํ้าระบบจะข้ึนฟ้อง
ว่ามีข้อมูลซํ้ากับมหาวิทยาลัยใด  
ถ้าอาจารย์ท่ีปรึกษาไมไ่ดล้งนาม
นักศึกษาก็จะไมไ่ดส้อบ 

รับทราบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําลังดาํเนินการ 

 
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) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

28 ส.ค. 2558 7 ต.ค. 
2558 

21 ต.ค. 2558 25 พ.ย.59  

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

17 มิ.ย. 2558 4 พ.ย. 
2558 

18 พ.ย. 2558 5 ส.ค.59 

3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

23 ธ.ค. 2558 3 ก.พ. 
2559 

17 ก.พ. 2559 15 ส.ค.59 
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ท่ี สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  
(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 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 
2 มี.ค. 
2559 

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย.59 

7 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 
2 มี.ค. 
2559 

16 มี.ค. 2559 
1 ธ.ค.59 

8 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 
2 มี.ค. 
2559 

16 มี.ค. 2559  

9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 12 ต.ค.59 

12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 

13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59 

14 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559  

15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 

16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59 

17 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 
2559 

20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59 

18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 
2559 

20 เม.ย. 2559 1 ธ.ค.59 
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ท่ี สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 
2559 

20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59 

20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

15 พ.ย. 2559 7 ธ.ค. 
2559 

18 ม.ค. 2560  

 

 มติท่ีประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจําหลักสตูร/การปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียด 
    หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี(สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ข้อมูลการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559             
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ท่ี รายชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการ
เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี 
สกอ.

รับทราบ 
เลขท่ีหนังสือท่ี 
สกอ.เห็นชอบ ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 
ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

1/2559 6 ม.ค. 
2559 

1/2559 20 
ม.ค. 
2559 

18 
ก.พ. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

ศธ 
0506(1)/3314 
วันท่ี 5 ต.ค. 

2559 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

1/2559 6 ม.ค. 
2559 

1/2559 20 
ม.ค. 
2559 

18 
ก.พ. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

ศธ 
0506(1)/3314 
วันท่ี 5 ต.ค. 

2559 
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ท่ี รายชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการ
เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี 
สกอ.

รับทราบ 
เลขท่ีหนังสือท่ี 
สกอ.เห็นชอบ ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 
ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 

3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

1/2559 6 ม.ค. 
2559 

1/2559 20 
ม.ค. 
2559 

18 
ก.พ. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

ศธ 
0506(1)/3314 
วันท่ี 5 ต.ค. 

2559 
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

2/2559 3 ก.พ. 
2559 

2/2559 17 
ก.พ. 
2559 

17 
มี.ค. 
2559 

ไม่รับรอง
เน่ืองจาก
คุณวุฒิ
อาจารย์
ต่างชาติ 
ไม่ตรง  
และ

สาขาวิชา
กําลังแก้ไข

อยู่ 

ศธ 
0506(1)/9426 
วันท่ี 25 ส.ค. 

2559 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

2/2559 3 ก.พ. 
2559 

2/2559 17 
ก.พ. 
2559 

17 
มี.ค. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/42 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

(ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
2/2559 3 ก.พ. 

2559 
2/2559 17 

ก.พ. 
2559 

17 
มี.ค. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/42 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

3/2559 2 มี.ค. 
2559 

3/2559 16 
มี.ค. 
2559 

18 
เม.ย. 
2559 

12 ต.ค. 
2559 

ศธ 
0506(1)/3504 
วันท่ี 28 ต.ค. 

2559 
8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถ่ิน (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

27 ม.ค.
2560  

ศธ 
0506(1)/264 
วันท่ี 9 ก.พ. 

2560 
9 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

29 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/43 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
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ท่ี รายชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการ
เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันท่ีส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันท่ี สกอ.
รับทราบ 

เลขท่ี
หนังสือท่ี 

สกอ.
เห็นชอบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วัน
เดือนปี 

10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/255
9 

7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

    

11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/255
9 

7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/4

2 
วันท่ี 10 

ธ.ค. 2560 
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/255
9 

7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/4

2 
วันท่ี 10 

ธ.ค. 2560 
13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2557) 

7/255
9 

3 ส.ค. 
2559 

7/2559 24 
ส.ค. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/4

2 
วันท่ี 10 

ธ.ค. 2560 
14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ 
การสอนภาษาไทย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/255
9 

3 ส.ค. 
2559 

7/2559 24 
ส.ค. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

23 พ.ย. 
2559 

ศธ 
0506(1)/38

02 
30 พ.ย. 
2559 

15 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) เพ่ิมเติม  
10 วิชา 

9/255
9 

3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 
พ.ย. 
2559 

ไม่ต้องแจ้ง สกอ.ให้การรับทราบ 
การเปลี่ยนแปลงตามหนังสือ สกอ.  
ท่ี ศธ 0506(2)/ว 172 ลว. 10 ก.พ.

2559  
16 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

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

9/255
9 

3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 
พ.ย. 
2559 

30 พ.ย. 
2559 

27 ม.ค. 
2560  

ศธ 
0506(1)/3

02 
10 ก.พ. 
2560 
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ท่ี รายชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการ
เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันท่ีส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันท่ี สกอ.
รับทราบ 

เลขท่ี
หนังสือท่ี 

สกอ.
เห็นชอบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วัน
เดือนปี 

17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(5ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

9/255
9 

3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 
พ.ย. 
2559 

30 พ.ย. 
2559 

27 ม.ค. 
2560  

ศธ 
0506(1)/3

02 
10 ก.พ. 
2560 

18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

9/255
9 

3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 
พ.ย. 
2559 

30 พ.ย. 
2559 

27 ม.ค. 
2560  

ศธ 
0506(1)/3

02 
10 ก.พ. 
2560 

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

10/25
59 

10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 21 
ธ.ค. 
2559 

23 ม.ค. 
2560 

  

20 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/25
59 

10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 21 
ธ.ค. 
2559 

23 ม.ค. 
2560 

16 มี.ค. 
2560 

 

21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/25
59 

10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 18 
ม.ค. 
2560 

18 ก.พ. 
2560 

  

22 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/25
59 

10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 18 
ม.ค. 
2560 

18 ก.พ. 
2560 

16 มี.ค. 
2560 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559              
 มติท่ีประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559             
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ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  วารสารทางวิชาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    พระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 ฉบับ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ เรื่องการพิจารณาขอ
ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 จํานวน 29 ราย เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 ซ่ึงสภาวิชาการได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอสําเร็จการศึกษาได้
แสดงเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภา
วิชาการ จึงได้ทําหนังสือถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ให้กองบรรณาธิการส่งวารสารทางวิชาการของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดส่งวารสารเพ่ือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
รับทราบ  ดังนี้ 
  1. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
  2. วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2559  
  3. วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ 2560 
  4. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม –สิงหาคม 2559  
  5. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบวารสารทางวิชาการของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 ฉบับ 
 มติท่ีประชุม รับทราบวารสารทางวิชาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 5 ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
    บัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของ           
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/308 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/105 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2560 
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  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/691 ลงวันท่ี 
31 มีนาคม 2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี 
พ.ศ. 2558) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรยีน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบคําอธิบายรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีการเน้นจัดการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชาไปแล้ว 
เม่ือวันท่ี  16  พฤศจิกายน  2559  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายวิชาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ นั้น  เพ่ือให้มีคําอธิบายรายวิชาท่ีสมบูรณ์ข้ึน  รวมท้ังสามารถนําไปนับ
รวมเป็นหน่วยกิตภาษาอังกฤษของเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาสําหรับหลักสูตรท่ีกําหนดจํานวนหน่วยกิตใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  จึงขอเพ่ิมเติมข้อความว่า “หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ” ในคําอธิบายรายวิชาท้ัง 10 วิชา ดังนี้ 

9001110 ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง          3(3-0-6) 
                  English Through Edutainment   
                   สาระบันเทิง เพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและวัฒนธรรม ผ่านข่าว สารคดี 

เกม การ์ตูน และแอนนิเมชั่น ภาพยนตร์ เพลง วีดิทัศน์ประกอบเพลง คลิปวีดิทัศน์ และละคร 
หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
9001111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน         3(3-0-6) 
   English for Standardized Tests 
                 ลักษณะข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและเทคนิคการทํา

ข้อสอบ ไวยากรณ์ และคําศัพท์ บทอ่าน การสนทนา บทสนทนา และสํานวนท่ีมักจะปรากฏในข้อสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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9001207 ศิลปะในการดํารงชีวิต        3(3-0-6) 

 Art of  Living 
ความต้องการข้ันพ้ืนฐานในชีวิตและเรียนรู้ทักษะการดํารงชีวิตอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ 

มนุษยสัมพันธ์ สัมพันธภาพภายในครอบครัว มารยาททางสังคมในแต่ละวัฒนธรรม การค้นหาตัวเองเพ่ือคุณภาพชีวิต
ท่ีดี และการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
9001208 ชีวิตและความตาย           3(3-0-6) 

 Life and Death 
                   ความหมายและกําเนิดของชีวิต ชีวิตท่ีดีในทัศนะของจริยศาสตร์ จุดมุ่งหมายของชีวิต 
ความหมายและธรรมชาติของความตาย ภาวะใกล้ตาย การรับมือกับความตาย และชีวิตหลังความตาย 

หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
9001209 สมาธิในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 

 Meditation in Daily Life 

ความหมาย ความสําคัญและระดับของสมาธิ วิธีฝึกสมาธิเบ้ืองต้น อุปสรรคของสมาธิ สมาธิใน          
การเรียน หลักสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อานิสงส์ของการฝึกสมาธิ 

หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
9001210 เสน่ห์และลีลาในงานบริการ          3(3-0-6) 

 The charm and style in service 
                  ความรู้เบ้ืองต้น องค์ประกอบสําคัญและลักษณะในงานบริการ แนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกับบุคลิกภาพ การบริหารเสน่ห์จากบุคลิกภาพภายในและภายนอก  ศิลปะในการเจรจาและการต้อนรับ 
การโน้มน้าวใจและการสร้างความประทับใจ การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในงาน
บริการ คุณธรรมและจริยธรรมของงานบริการ 

หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
9001313 เงิน เงิน เงิน            3(3-0-6) 

Money Money Money 
 

การตรวจสุขภาพการเงิน วางแผนการเงิน การสร้างฝันเป็นจริงด้วยแผนการเงิน ฉลาดหา 
ฉลาดใช้ บนความจําเป็นและความต้องการจดบันทึกเพ่ือควบคุมและความม่ังค่ัง การสะสมสร้างสุข เงินทํางาน
แทนคุณ ชีวิตอบอุ่นบ้ันปลาย 

หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
9001314 เศรษฐกิจสีเขียว           3(3-0-6) 

 Green Economy 
เศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมของสังคม การลดผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรแทนการแสวงหากําไร การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ต้นทุนทางปัญญา ทักษะการสร้างสรรค์ และผลงานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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9001315 ความเป็นเจ้าบ้าน           3(3-0-6) 
                  Thai ’s Host 
                 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม่ ความคิดในการเข้าใจ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหรือข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรม 
ทัศนคติ พฤติกรรมชาวต่างชาติต่อวิถีของเจ้าบ้าน ขนบธรรมเนียมและกฎ ระเบียบท่ีควรปฏิบัติในฐานะเจ้าบ้าน 

หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
9001414 วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่          3(3-0-6) 

 Science and Modern Life 
จุดกําเนิดวิทยาศาสตร์ จินตนาการเพ่ือการปรับเปลี่ยนชีวิตในโลกสมัยใหม่  ผลกระทบของ

วิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ  ความเป็นอยู่ท่ีดี  การบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร อาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม และวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 

หมายเหตุ :  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ให้นําวาระเรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ นําเสนอเป็นวาระเรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา   
 2. มอบหมายให้กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลเรื่องรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัด             

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้รับทราบในวันพบอาจารย์                 
ท่ีปรึกษาด้วย ท้ังนี้เพ่ืออาจารย์ปรึกษาจะได้ชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบต่อไป 

 3. คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 
10 วิชา ต้องมีคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยต้องทําเป็น (สมอ.08)  โดยให้
นักศึกษาปีการศึกษา 2559 เลือกเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป และสําหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ให้
เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 

 4. มอบหมายให้กองบริการการศึกษาทําเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปท่ีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา (สมอ.08) เข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 5/2560 ในวันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 โดยให้นําเสนอเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 4/2560  

 5. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 6. การขอความเห็นชอบหลักสูตรสภามหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบหลักสูตร หาก

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอย่างไร ต้องมีแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด 

 7. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา 
ควรมี (ENG) ในใบรายงานผลการศึกษา และเปลี่ยนรหัสวิชา 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (รา่ง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาผลงาน 
  ทางวิชาการ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ประเภทผลงาน 
  ทางศิลปะ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมได้มี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองาน
สร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ และได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทํา (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ โดยให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2560                 
ท่ีประชุมมีมติ ให้นําข้อเสนอแนะ/คําถามจากท่ีประชุมกลับไปพิจารณา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย มีข้อสังเกตว่า ผู้ทรงคุณวุฒิควรจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา และ “สิ่งประดิษฐ์” หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยหรือไม่  โดยให้นํา          
เรื่องนี้ เข้าท่ีประชุมสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ และนําเรื่องนี้ เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมต่อไป  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ 

 มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์
ประเภทผลงานทางศิลปะ โดยคณะกรรมการในคําสั่งท้ัง 8 ท่าน สามารถทําหน้าท่ีสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
พิจารณาผลงานวิชาการได้ทุกประเภท 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (รา่ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ว่าดว้ย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
    รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ  
    พ.ศ. .... 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นายธาตรี   มหันตรัตน์  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ              
รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. .... 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเก่ียวกับคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 52 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ในส่วนท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
  งานนิติการ จึงได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. .... ข้ึน โดยศึกษาข้อมูลเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2559  
  คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายได้ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 
28 มกราคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นตามหลักข้อกฎหมาย โดยเห็นควรนําเข้าสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้งก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีข้อสังเกต ควรกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษท่ีจะ
เข้าสู่ตําแหน่ง ผศ.พิเศษ รศ.พิเศษ และ ศ.พิเศษ ดังนี้ 

 1. การกําหนระยะเวลาต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
เท่าไร และ 2. ผลงานท่ีขอควรเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ไม่ควรรวมภายนอก)  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. .... 

 มติท่ีประชุม ให้นํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. .... กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นําเสนอสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุม ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 1. มอบหมายให้งานนิติการยกร่างข้อบังคับใหม่ โดยให้เขียนกระบวนและข้ันตอนการจัดทํา
ข้อบังคับให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายข้ึน 

 2. ใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 3 ให้เพ่ิมนิยาม “อาจารย์พิเศษ” ด้วย 
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 3. ข้อ 9 การดําเนินการแต่งต้ังผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ฯ ไม่ได้ให้อํานาจ

การเสนอชื่อแก่คณบดี ซ่ึงการทํางานลักษณะนี้ผิดหลักการ เพราะคณบดี หรือหัวหน้าภาควิชามีส่วนช่วยในการ
พิจารณากลั่นกรอง 

 4. ข้อ 11 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี           
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสถาบันหรือสํานัก และหัวหน้าหน่วยงาน อาจดําเนินการเสนอขอ
แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขอให้ระบุเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง และตัดหัวหน้าหน่วยงาน ออก เพราะเป็น
บุคลากรสายสนับสนุน ไม่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ 

 5. ฝ่ายนิติการได้ศึกษาข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไม่ เพราะใน
ข้อบังคับฉบับนี้ได้นําประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มาใช้อ้างอิง ซ่ึงเกณฑ์คุณสมบัติบางอย่างไม่ต้องอิงเกณฑ์ 
ก.พ.อ. 

 6. ระยะเวลาเป็นเรื่องสําคัญมาก การจะเสนอผลงานให้นั้นระยะเวลาต้องเหมาะสม โดย
มหาวิทยาลัยมีความซาบซ้ึงและมองเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนนั้นมาสอนด้วยความเต็มใจ  

 7. งานนิติการควรหาข้อมูลเก่ียวกับบังคับจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  มาเทียบเคียง/เปรียบเทียบ และ
ตรวจสอบเรื่องอาจารย์พิเศษสอน ร้อยละ 50 ด้วย  

 8. ควรมีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาใด ซ่ึงสาขาวิชาควรเป็นผู้กําหนด 
และต้องมีเนื้อหาวิชาท่ีสอนในหลักสูตรนั้น ๆ  ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ในการกําหนดก็จะไม่สามารถทําได้ 

 9. ตรวจสอบการพิมพ์และการเรียงลําดับตัวเลข อีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  การพิจารณาเสนอให้ปริญญากติติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2560  
    จํานวน 3 ราย  (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิ  ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย  (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกสรร              
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2560 เลขท่ี 1/2560 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2560 นั้น คณะกรรมการ
การเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2560 ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2560 
เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติให้ดําเนินการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิประจําปี                
พ.ศ. 2560 ตามปฏิทินและข้ันตอนการดําเนินงาน และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิประจําปี พ.ศ. 2560 ปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิประจําปี พ.ศ. 2560 
จํานวน 6 ราย ได้แก่ 

 1. พระเทพบัณฑิตฉายา ชาคโร เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก  
  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

   เสนอโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 2. นายสุรัฐ   ศิลปอนันต์  
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

  เสนอโดย ดร.เกษม   บํารุงเวช   อธิการบดี 
 3. พลเอกเทพพงศ์   ทิพยจันทร์  

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
  เสนอโดย   ดร.เกษม  บํารุงเวช  อธิการบดี 
 4. นายพิทยา    เทียมเศวต  

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
  เสนอโดย ดร.ดุลย์พิชัย   โกมลวานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 5. นางสาวพัณณิน  กิติพราภรณ์ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการท่องเท่ียว  
   เสนอโดย  ดร.ดุลย์พิชัย    โกมลวานิช   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 6. นายสวัสด์ิ  เลิศเจริญศิลป์  
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

   เสนอโดย  นายประพันธ์   แสงทองดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการ

ประจํา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่าน            
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2560 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ 

และจากการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2560  
ครั้ง ท่ี 2/2560  เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2                
คณะกรรมการเลือกสรรฯ จํานวน 17 คน ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2559  โดยหย่อนบัตรลงคะแนนเรียบร้อย
แล้ว  ซ่ึงผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้คะแนนเสียง 12 คะแนน ข้ึนไป  ผลคะแนนมีดังนี้ 

 1. พระเทพบัณฑิตฉายา ชาคโร เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก  
  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  ได้คะแนน 10 คะแนน 
 2. นายสุรัฐ   ศิลปอนันต์  

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  ได้คะแนน 12 คะแนน 
 3. พลเอกเทพพงศ์   ทิพยจันทร์  

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
  ได้คะแนน 15 คะแนน 
 4. นายพิทยา    เทียมเศวต  

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
  ได้คะแนน 15 คะแนน 
 5. นางสาวพัณณิน  กิติพราภรณ์ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการท่องเท่ียว  
  ได้คะแนน 9 คะแนน 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 วันอังคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. 

[2-21] 
 
 6. นายสวัสด์ิ  เลิศเจริญศิลป์  

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  ได้คะแนน 3 คะแนน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการเลือกสรรฯจึงมีมติเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําปี 

พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย ดังมีรายชื่อ ระดับชั้นปริญญา และสาขาวิชา ดังนี้ 
 1. นายสุรัฐ   ศิลปอนันต์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 2. พลเอกเทพพงศ์   ทิพยจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์   
 3. นายพิทยา    เทียมเศวต ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา

ศิลปะการแสดง  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ  ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย   
ดังชื่อ ปริญญา และสาขาวิชา ดังนี้ 
  1. นายสุรัฐ   ศิลปอนันต์  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  2. พลเอกเทพพงศ์  ทิพยจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 3. นายพิทยา เทียมเศวต ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
 ท้ังนี้ขอให้กองบริการการศึกษาประสานงานหน่วยงานผู้เสนอชื่อร่วมกันจัดทําจัดทําคํายกย่องสดุดี 

ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5   ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร และเป็นไปตามท่ี มคอ.1 
กําหนด  คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นําเรื่องนี้เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยขอให้กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และนําเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้ 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามท่ีกําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการสภา
วิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น 

 2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง แต่ไม่มีวิชาใหม่ในหลักสูตรเลย  สาขาวิชาได้นําผลการประเมิน
หลักสูตร 3 ปีย้อนหลัง และผลการทวนสอบรายวิชามาใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือไม่  หากมีขอให้
แนบเอกสารการประเมินมาในเล่มหลักสูตรด้วย 

3. หน้า 2 ให้ทบทวนอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาในข้อ 8.1,8.2 และ 8.6  เพราะ
เป็นอาชีพท่ีไม่เจาะจง และอาชีพในอนาคตต้องผนวกกับคําว่า อาหารเข้าไปด้วย 

4. หน้า 3 แก้ไขคําว่าโลกาภิวัตน์ ให้ถูกต้อง  และทบทวนการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม และข้อ 11.3 ผลการศึกษาได้สอบถามนักเรียนท้ังหมด 131 คน มีนักเรียนท่ีสนใจศึกษาร้อยละ 
41.2 แต่ขณะนี้มีผู้สมัครเรียน 4 คน มีนักศึกษาทุกชั้นปี จํานวน 18 คน  ซ่ึงในการนําเสนอหลักสูตรไม่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การเก็บข้อมูลจากผลการศึกษายังไม่รอบด้าน 

5. หน้า 4 ทบทวนการเขียน ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  ข้อ 12.1.1-12.1.4 อีกครั้ง 
6. หน้า 6 ทบทวนการเขียนปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อีกครั้ง ควรเพ่ิมเติม

เรื่องท้องถ่ินเข้าไปในหลักสูตร และจุดประสงค์ของหลักสูตร เน้นการคิดค่อนข้างมาก  
7. หน้า 8 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1 กําหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา                 

ตอนปลาย/เทียบเท่า แต่เนื้อหาในหลักสูตรนี้เน้นวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารับนักศึกษาท่ีไม่ได้
สําเร็จการศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) โดยตรง  เกรงว่านักศึกษาจะเรียนในสาขานี้ไม่ไหว 

8. หน้า 9 ข้อ 2.6.2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 51,794.01 บาท/คน/ปี เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากควร
ทบทวนอีกครั้ง  

9. หน้า 16 ชื่อวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เปลี่ยนเป็น วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  และตรวจสอบ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ มีวิชาใดบ้างท่ียึดโยงกับพ้ืนท่ี 
สาขาวิชาจะทําอย่างไรให้นักศึกษาลงไปสู่พ้ืนท่ีได้  

10. หน้า 17 ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาเทคโนโลยีน้ํามันและไขมัน  
11. หน้า 21 วิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ควรเป็นวิชาบรรยาย ควรเป็นวิชา

ปฏิบัติให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ 
12. หน้า 22 วิชามาตรฐานและการประกันคุณภาพ ควรจัดอยู่ในแผนการศึกษาชั้นปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 

และควรนําวิชาเลือกท่ัวไป มาไว้ในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
13. ผู้เสนอหลักสูตรนําเสนอหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน แต่ชื่อวิชา เนื้อหา และ

คําอธิบายรายวิชาไม่ปรากฏคําว่า ท้องถ่ิน ในหลักสูตร 
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14. หน้า 27 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ระบุมา 5 ข้อ  ไม่ใช่คุณลักษณะพิเศษ

ของนักศึกษา สาขาวิชาต้องการให้นักศึกษาเป็นอย่างไร และมีอัตลักษณ์เฉพาะอย่างไร  ควรกําหนดอัตลักษณ์
เฉพาะของสาขาให้ชัดเจน 

15. ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ การเขียนคําอธิบายรายวิชา ท้ังเล่มหลักสูตร  มีการใช้คําไม่
คงเส้นคงวา และไม่ตรงกันท้ังหลักสูตร และในการพิมพ์ภาษาอังกฤษ นั้น ควรเคาะระหว่าง word ให้เคาะ 1 ที 
ถ้าหลัง (.) ให้เคาะ 2 ที  

16. ในหลักสูตรต้องลําดับวิชาให้ถูกต้อง วิชาใดเรียนก่อน-หลัง  และถ้ามีการปรับเปลี่ยนควรมีเหตุผลว่า
ปรับเปลี่ยนเพราะอะไร  ข้อเสนอแนะรายวิชาบางรายวิชา ต้องเน้นคุณภาพ  

17. หน้า 35 ข้อ 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ควรประเมินผลการ
ทดสอบด้านการคิด 

18. หน้า 37-41 ทบทวนการฝนทึบ ฝนโปร่ง ใน Curriculum Mapping  อีกครั้ง 
19. หน้า 65 คําอธิบายรายวิชาการวางแผนการทดลองสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ไม่มีการบูรณาการเรื่องสถิติเพ่ือการทดลอง  
20. หน้า 67 วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เติมคําว่า วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  วิชาการจัดการ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ควรแก้เป็นการ
เพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมผลกําไร การวางแผนและควบคุมการผลิต และเพ่ิมเติมเรื่องซัพพลายเชน (Supply Chain) 
ในคําอธิบายรายวิชา 

21. หน้า 69 ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร อีกครั้ง เพราะใน
คําอธิบายรายวิชามีคําว่าธุรกิจอาหาร  ซ่ึงควรเน้นเรื่อง นวัตกรรม แนวคิดใหม่ๆ ในการแปรรูปสินค้าไทย สินค้า
ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น 

22. หน้า 69-70 ทบทวนการเขียนชื่อภาษาอังกฤษวิชาการจัดการโรงงานอุตสาหกรรรม  และวิชา
เทคโนโลยีขนมอบ  วิชาเตรียมสหกิจศึกษา และวิชาสหกิจศึกษา อีกครั้ง 

23. หน้า 77-78 วิชาอาหารและโภชนาการ และวิชาสุขาภิบาลโรงงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีการปรับ
รหัสวิชาและหน่วยกิตจาก 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต  มีเหตุผลในการปรับรหัสและเพ่ิมหน่วยกิตหรือไม่  และ
หากเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาก็ต้องเพ่ิมด้วย  

24. หน้า 83-89 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ปิยธิดา สุดเสนาะ และ นายพิทยา ใจคํา ให้เขียน 5 ปี 
ย้อนหลังเท่านั้น  และผลงานของนักศึกษาควรเป็นผลงานเด่ียว เพ่ือจะได้จะดูเข้มแข็งยิ่งข้ึน 

25. หน้า 85 ผลงานทางวิชาการของ นายพิทยา  ใจคํา มีผลงานทางวิชาการจํานวนมากทําให้หลักสูตร
เข้มแข็ง และสามารถขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ 

26. วิชาเทคโนโลยีการอาหารคําอธิบายรายวิชามีจํานวนมาก เหตุใดจึงจึงไม่ตัดหน่วยกิตออก  เหตุใดจึง
เพ่ิมจํานวนหน่วยกิต 

27. หลักสูตรนี้มีหน่วยกิต 139 หน่วยกิต  ซ่ึงมากเกินไป สาขาวิชาควรมีการปรับลดวิชาให้น้อยลง และ
ควรมีการบูรณาการกลุ่มท่ีเป็นวิชาเลือก เช่น วิชาเทคโนโลยีเนื้อ เทคโนโลยีผักและผลไม้ ให้เหลือจํานวน     
136 หน่วยกิต  และตัดวิชาการวางแผนทดลอง  โดยการนําคําอธิบายรายวิชาไปไว้ท่ีวิชาเทคโนโลยีธัญชาติ และ
เติมคําว่า ท้องถ่ิน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน ใส่เข้าไปในชื่อวิชา ในวิชาเลือก หลักสูตรจะน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

28. ใน มคอ.1 ของหลักสูตร กําหนดวิชาพ้ืนฐานต้องไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
29. การเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป 12 หน่วยกิต วิธีการนําเสนอท้ัง 2 หลักสูตร มีวิธีการเขียนไม่เหมือนกัน  

แผนการเรียนท่ีบรรจุให้นักศึกษาเรียน ในหมวดวิชาเลือก ไม่ได้ระบุให้นักศึกษาเรียน  
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30. ในหลักสูตรมีวิชาภาษาอังกฤษไม่ครบ 12 หน่วยกิต ควรปรับลดวิชา และเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษเข้า

ไปในหลักสูตร  เพ่ิมเติมวิชาเรื่องนวัตกรรม ไทยแลนด์ 4.0  วัฒนธรรมท้องถ่ิน มาตรฐานของอาหาร เข้าไปใน
หลักสูตร 

31. การปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละคณะมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําผลการประเมิน
ระดับหลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  เช่น การประเมินวิเคราะห์สําหรับผู้บริหาร เนื้อหารายวิชาควร
ปรับปรุง แต่ไม่ได้ปรับปรุง ปรับแก้เฉพาะรหัสวิชาซ่ึงไม่สําคัญ ควรเพ่ิมจุดเด่นของหลักสูตร 

32. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนท้ังหมดตลอดเล่มหลักสูตร  และจัดทําตาราง
เปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยใช้ PowerPoint นําเสนอหลักสูตรละไม่เกิน 5 นาที 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
    สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ  เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
เนื่องจาก นายพิเนต ตันศิริ ได้ย้ายไปประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน           
การธนาคาร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงให้ 
นายประพันธ์  แสงทองดี ซ่ึงเป็นประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มาเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรแทน โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 
1/2560 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม  2560  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะคณะวิทยาการจัดการ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 
    การธนาคารและการลงทุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นายมรุต  กลัดเจริญ 
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม  2560  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและ         
การลงทุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยขอให้กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และนําเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้ 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามท่ีกําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการ                
สภาวิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น 

2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง แต่ไม่มีจุดเด่นของหลักสูตร สาขาวิชาได้นําผลการประเมินหลักสูตร 
3 ปีย้อนหลัง และผลการทวนสอบรายวิชามาใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือไม่  หากมีขอให้แนบ
เอกสารการประเมินมาในเล่มหลักสูตรด้วย 

3. การปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละคณะมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําผลการประเมินระดับ
หลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 3 ปีย้อนหลัง   

4. ในหลักสูตรยังไม่มีวิชาทักษะทางวิชาชีพ ทําให้ไม่เห็นจุดเด่น/อัตลักษณ์ของหลักสูตร 
5. หน้า 1 ชื่อสาขาวิชามีความยากมาก ควรทบทวนชื่อสาขาวิชาอีกครั้ง  และข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ ให้ตัด

คําว่า หรือภาษาอังกฤษ  ออก 
6. หน้า 2 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ให้ตัดข้อ 8.9 ออก และให้เพ่ิมอาชีพ การเป็น

ผู้ประกอบการ และนักการธนาคาร 
7. หน้า 4 ข้อ 11.2 ทบทวนการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม อีกครั้ง และข้อ 11.3                

ผลการศึกษา ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลว่าสํารวจจากใคร เม่ือใด  
8. หน้า 5 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร บรรทัดท่ี 6 วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ แก้ไขเป็น พัฒนาการ

ทางเศรษฐกิจ และตัดข้อ 12.2.5 ออก 
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9. หน้า 6 ข้อ 13.2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน ไม่ใช่วิชาในหลักสูตรนี้เป็น

หลักสูตรศึกษาท่ัวไป 
10. หน้า 7 ทบทวนการเขียนปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพราะยังขาดเรื่อง             

การประยุกต์ใช้ คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ควรเขียนให้เก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
11. หน้า 11 ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรอีกครั้ง  มีหน่วยกิตมากเกินไปถึง 139 หน่วยกิต ควรลด

หน่วยกิตให้เหลือ 132 หน่วยกิต ซ่ึงเป็นวิชาทฤษฎีเกือบท้ังหมด ขอให้เน้นวิชาปฏิบัติ  
12. หน้า 12 การกําหนดระบบรหัสวิชาไม่ตรงกับชื่อหลักสูตรเชิงประยุกต์  ตัวเลขหลักท่ี 4 หมายถึง

เศรษฐกิจไทย หรือเศรษฐกิจโลก  
13. หน้า 16-17 ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ เพราะบวกเลขผิด และชื่อวิชา

ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ ควรเปลี่ยนเป็น ประวัติแนวคิดเศรษฐกิจ  
14. หน้า 18 ตรวจสอบรหัสวิชาหลักการลงทุน การธนาคารพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  เศรษฐกิจ             

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตเพราะเป็นทฤษฎีท้ังหมด และตรวจสอบชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษวิชาการประกันวินาศภัย 

15. หน้า 26 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ท้ัง 5 ข้อ ไม่มีข้อใดท่ีบอกว่านักศึกษาท่ีเรียน
สาขาวิชานี้มีคุณลักษณะพิเศษอย่างไร ถ้าจะระบุว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะเป็นเศรษฐศาสตร์ในยุค
ออนไลน์ ต้องระบุว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์  

16. หน้า 33 ข้อ 3.1.2 กลยุทธ์การสอน ควรเขียนเป็นข้อ ๆ  
17. หน้า 37-41 ทบทวนการฝนทึบ ฝนโปร่ง ใน Curriculum Mapping  อีกครั้ง บางวิชาฝนไม่ครบ 

และมีความซํ้าซ้อนกัน 
18. หน้า 46 ทบทวนกลุ่มวิชาแกนท่ีให้เรียน 45 หน่วยกิต ซ่ึงมากเกินไป สามารถรวมรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ วิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน 
และสัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน ให้เหลือ 2 วิชา ได้หรือไม่ 

19. หน้า 72 วิชาบังคับเลือก ผิด วิชาแกนคณะเป็นผู้กําหนด สาขาวิชาไม่ควรกําหนดเอง  
20. หน้า 89 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.อรกช  เก็จพิรุฬห์ ขอให้นําเอกสารการสอนมาใส่ด้วย เพ่ือเป็น 

การเพ่ิมศักยภาพให้หลักสูตร 
21. หน้า 90 แก้ไขภาระงานสอน ของ นายมรุต  กลัดเจริญ ข้อ 5.6 ให้ถูกต้องด้วย 
22. หน้า 91 ผลงานทางวิชาการของ นางสาวภัทราพร  จันตะนี  เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรอยุธยา เป็น ชุดเอกสารท่ีตีพิมพ์ท่ีใช้ประกอบ
ในการประชุมหรือการสัมมนา (proceedings) /บทความ ประเภทใด เก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์อย่างไร 

23. หน้า 89-92 ผลงานทางวิชาการ และตําราของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ชื่อ
นักวิจัยพ่วงกันหลายคน  ขอให้อาจารย์ผู้สอนนําความรู้ท่ีมีมาสอนนักศึกษาบนข้อมูลสด อาจารย์ผู้สอนตรงมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพสอนนักศึกษาแบบตรงไปตรงมา ถ้าหากไม่ได้ร่วมวิจัยก็ไม่ควรนําชื่อตนเองมาใส่ในการวิจัย 

24. หน้า 96 รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมเวลา 09.00-14.00 น.  
มีรายงานการประชุมเพียง 3 หน้ากระดาษเท่านั้น ซ่ึงมีรายละเอียดน้อยเกินไป 

25. ควรเพ่ิมวิชาภาษีอากรในหลักสูตร  ไม่ควรตัดวิชานี้ออก และมีวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การ
ธนาคาร การลงทุน เฉลี่ยในหลักสูตรหรือไม่  มีวิชาท่ีสําคัญและเป็นจุดเด่นของหลักสูตรมาเป็นวิชาบังคับหรือไม่  
สาขาวิชา ไม่ควรยึดอาจารย์มาเป็นตัวต้ัง ต้องยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสําคัญ ควรมีวิชาเสริมให้นักศึกษา 
ในเรื่องใบประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  
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26. สาขาวิชาควรศึกษา มคอ.1 ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
27. รูปแบบการเรียนสมัยใหม่ สําเร็จการศึกษาแล้วได้ใบปริญญาบัตร ซ่ึงไม่ใช่เรื่องสําคัญ ในหลักสูตร

กําหนดว่านักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพ   สาขาต้องต้องระบุเง่ือนไขในการได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพ  เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาได้รับใบปริญญาบัตรแต่ถ้านักศึกษาต้องการใบรับรอง          
อ่ืน ๆ นักศึกษาต้องไปค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปัจจุบันการสอนแบบออนไลน์เป็นเรื่องสําคัญ หากหลักสูตรนี้สามารถ
ดําเนินการได้จะทําให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

28. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษท้ังเล่มหลักสูตร  มีการใช้คําไม่คงท่ี ชื่อวิชาผิด เช่น วิชาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย วิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  วิชาหลักการบัญชี  วิชาเศรษฐกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  วิชา
เศรษฐกิจอาเซียน  และตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การเรียงลําดับตัวเลขในหน้า 10-11 

29. ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาท้ังเล่มหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาต้องข้ึนต้นด้วยนามวลี เช่น 
วิชาการเงินธุรกิจ คําอธิบายรายวิชาต้องเหมือนของสาขาวิชา 

30. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนท้ังหมดตลอดเล่มหลักสูตร  และจัดทําตาราง
เปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยใช้ PowerPoint นําเสนอหลักสูตรละไม่เกิน 5 นาที 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.8  ขอความเห็นชอบ (รา่ง) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยปรญิญาในสาขาวิชา  
    อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา 
    ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. .... 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ  เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. .... 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและการลงทุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  จึงเห็นสมควรกําหนดปริญญา          
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา รวมท้ังสีประจําสาขาวิชาสําหรับสาขาวิชาดังกล่าว และโดยท่ีมาตรา 56 
วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า การกําหนดให้
สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท 
และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา              
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้  ในการนี้กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและจัดทํา (ร่าง) พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจํา
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. .... โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม  2560  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ และให้นําเรื่องนี้ เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 วันอังคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. 

[2-28] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. .... 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. .... โดยให้นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2560 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2560 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2560 ในวันพุธท่ี 7 
มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2560 ในวันพุธท่ี 7 
มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 17.10 น. 

 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
      นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 

 


