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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 5/2560 

วันท่ี 7 มิถุนายน 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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  ฝ้ายเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8.  ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.นริสานันท์  เดชสุระ   ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. นายมรุต    กลัดเจริญ   อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการจัดการ 
3. นางสาวสุภาวิณี    แสนทวีสุข  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
       และเทคโนโลยีการอาหาร 
4. นางสาวนฤมล   ตันติชาติ  อาจารย์ประจํา คณะครุศาสตร์ 
 
 
เปิดประชุมเวลา 08.58 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  อธิการบดีแจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมสภาวิชาการทราบดังนี้    
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม  บํารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ทราบดังนี้ 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบอํานาจให้สภาวิชาการดําเนินการให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ.08) โดยไม่ต้องนําระเบียบวาระบรรจุให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ ให้นํามติสภาวิชาการแจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้ว ให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการรายงานผลการรับทราบหลักสูตร (สมอ.08) ให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 2. เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยกรณีพิเศษ ณ ชวาลัน             
รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม  โดยมหาวิทยาลัยได้บรรจุระเบียบวาระเรื่อง ขอเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัรฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) โดยกําหนดเง่ือนไขให้มีผลสมบูรณ์เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 11 คน และ
ในการประชุมสภาวิชาการในวันนี้ได้บรรจุระเบียบวาระนี้เป็นวาระพิจารณาท่ี 5.8 จึงขออภัยคณะกรรมการ                 
สภาวิชาการท่ีไม่ได้นําระเบียบวาระนี้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  ข้อสังเกตจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ   ก่ิงคํา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ได้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับเรื่องการปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขว่า มหาวิทยาลัยจะมีการปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข 
อีกหรือไม่  ขณะนี้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีอํานาจเหนือกว่าฝ่ายบริหาร ทําให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถ
ควบคุมดูแลได้ สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 
จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกํากับดูแล และจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 4/2560 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี           
18 เมษายน 2560  เวลา 13.30 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 4/2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 4/2560 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 4/2560 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า [2-1] ระเบียบวาระท่ี 1.2. อธิการบดีแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 
4/2560 ให้แก้ไขโดยสรุปใจความสําคัญดังนี้ ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เรื่อง                
การเปลี่ยนแปลงการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/25560 จากเดิมกําหนดประชุมวันท่ี 5 เมษายน 2560             
เวลา 09.00 น. เป็นวันท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. เนื่องจากมหาวิทยาลัยบรรจุวาระเรื่องการเสนอให้
ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2560 ไม่ทันตามกําหนด เพราะคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ได้ครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง จึงทําให้ไม่สามารถประชุมสภาวิชาการได้ จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปเพ่ือให้สามารถ
บรรจุวาระได้ทันตามกําหนด 
 2. หน้า [2-14, 2-15] แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง วิชาศิลปะในการดํารงชีวิต วิชาเสน่ห์
ลีลาในงานบริการ ให้ถูกต้อง 
 3. หน้า [2-16] ข้อ 3 ให้เพ่ิมเติม คําว่า ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และแก้ไข ปีการศึกษา 2556 เป็น 
ปีการศึกษา 2558 ข้ึนไป 
 4. [2-19] ข้อ 7 งานนิติการควรหาข้อมูลเก่ียวกับบังคับจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ แก้ไขเป็น งานนิติการ
ควรหาข้อมูลเก่ียวกับข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
 5. [2-19] ระเบียบวาระการประชุมท่ี 5.4 เรื่อง การพิจารณาเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี              
พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย  (วาระลับ) ไม่ต้องบันทึกในรายงานการประชุมเพราะเป็นวาระ “ลับ” 
 6. [2-25] ข้อ 5 แก้ไขคําว่า ความยากมาก เป็น ความยาวมาก 
 7. [2-25] ข้อ 23 แก้ไขคําว่า ผู้สอนตรงมี เป็น ผู้สอนต้องมี 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 4/2560 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 4/2560 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 18 เมษายน 2560             
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 
 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 4/2560 

วันอังคารท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   
5.1 

ขอความเห็นชอบคําอธิบายรายวิชา 
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
จํานวน 10 วิชา 
 
 
 
 

เห็นชอบคําอธิบายรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ  
จํานวน 10 วิชา โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และนําเรื่องน้ีเข้า 
ท่ีประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 5/2560 
โดยให้นําเสนอให้ระเบียบวาระ
สืบเน่ืองจากการประชุม 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว  
และได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอ้ยแล้ว 
โดยจะนําเรื่องน้ีเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ
ครั้งท่ี 5/2560  ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 
ในระเบียบวาระสืบเน่ืองจากการประชุม 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่ง
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้เช่ียวชาญเพ่ือ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสรา้งสรรค์
ประเภทผลงานทางศิลปะ 
 
 
 
 

เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่ อง 
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานสร้างสรรค์ประเภทผลงานทาง
ศิลปะ โดยคณะกรรมการในคําสั่งท้ัง 
8 ท่าน สามารถทําหน้า ท่ีสรรหา
ผู้ เ ช่ียวชาญเ พ่ือพิจารณาผลงาน
วิชาการได้ทุกประเภท 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ พ.ศ. .... 
 
 
 
 

ให้นํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคณุ 
พ.ศ. .... กลับไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
กฎหมายและหัวหน้างานนิติการแล้ว  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการยกร่าง
ข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 

5.4 การพิจารณาเสนอให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์  ประจําปี พ.ศ. 2560 
จํานวน 3 ราย  (วาระลับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประจําปี  
พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย   คือ 
1. นายสุรัฐ   ศิลปอนันต ์ ปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  
2. พลเอกเทพพงศ์  ทิพยจันทร์ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
3. นายพิทยา เทียมเศวต ปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
โดยให้นําเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง 
สภามหาวิทยาลยัแล้ว สาํนักงานสภา
มหาวิทยาลยัได้นําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลยัเรยีบร้อยแล้ว ท่ีประชุม 
มีมติอนุมตัิการให้ปริญญากิตตมิศักดิ์  
ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ราย  
เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2560  
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ต่อไป  
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารแล้ว ขณะน้ีสาขาวิชา
กําลังการดําเนินการแก้ไข และจะนําเรื่องน้ี
เสนอท่ีประชุมสภาหาวิทยาลยัในวันท่ี 14 
มิถุนายน 2560 

5.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  
(สมอ.08) 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) และ
นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูร สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว  ขณะน้ีอยู่
ระหว่างดําเนินการ 
 

5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารและ
การลงทุน  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคารและการลงทุน  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และนําเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ต่อไป  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูร สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจแล้ว ขณะน้ีสาขาวิชา
กําลังการดําเนินการแก้ไข และจะนําเรื่องน้ี
เสนอท่ีประชุมสภาหาวิทยาลยัในวันท่ี 14 
มิถุนายน 2560 

5.8 ขอความเห็นชอบ (ร่ าง)  พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. .... 
 
 
 
 

เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ 
เ ข็ม วิทยฐานะ  และครุ ยประ จํา
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธย า  ( ฉ บับ ท่ี  4 ) 
พ . ศ .  . . .   โ ด ย ใ ห้ นํ า เ ส น อ
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ 
งานนิติการแล้ว งานนิติการได้ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย และนําเรื่องน้ีเสนอ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 14 
มิถุนายน 2560 
 
 
 

 มติท่ีประชุม รับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ              
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 และเลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งข้อมูลให้สภาวิชาการทราบเก่ียวกับสภามหาวิทยาลัย              
ได้พิจารณาเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจําปี พ.ศ. 2560 กรณีพิเศษเพ่ิม 1 ราย คือ นายนิเชต สุนทรพิทักษ์ 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซ่ึงสภาวิชาการได้ต้ังข้อสังเกตว่า               
การให้ปริญญากิตติมศักด์ิมหาวิทยาลัยได้ทําตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ชั้น 
สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2559  หรือใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22  ดังนั้นหากสภามหาวิทยาลัยจะใช้อํานาจอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ก็ควร
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
(เห็นชอบ) 

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 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

13 ม.ค. 2559 3 ก.พ. 
2559 

17 ก.พ. 2559 7 เม.ย.60  

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 3 พ.ค. 60 
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ท่ี สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

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 17 พ.ค.60 

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 

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 7 เม.ย.60 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559-2560  โดยท่ีประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทํารายงาน
สรุปข้อมูลว่ามีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2560 และตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีจํานวนก่ีหลักสูตร  มีหลักสูตรใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษายังไม่รับทราบหลักสูตร และอยู่ในกระบวนการข้ันตอนใด  
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ระเบียบวาระท่ี 3.3 ข้อมูลการปรับเปล่ียนอาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด 
    หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (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.รับทราบ 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 
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 

สกอ.ยัง 
ไม่รับทราบ 

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 
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ท่ี รายชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการ
เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี 
สกอ.

รับทราบ 
เลขท่ีหนังสือท่ี 
สกอ.รับทราบ ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 
ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 

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 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

สกอ. 
ยังไม่

รับทราบ 

 ศธ 
0506(1)/3340 
วันท่ี 30 มี.ค.

2560 
11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/42 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/42 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2557) 

7/2559 3 ส.ค. 
2559 

7/2559 24 
ส.ค. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/42 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
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ท่ี รายชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการเห็นชอบ 
สภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ 

วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี 
สกอ.

รับทราบ 
เลขท่ีหนังสือ

ท่ี สกอ.
รับทราบ 

ครั้งท่ี วันเดือนปี ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2559 3 ส.ค. 
2559 

7/2559 24 ส.ค. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

23 พ.ย. 
2559 

ศธ 
0506(1)/3802 
30 พ.ย. 2559 

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

9/2559 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) 

9/2559 3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 พ.ย. 
2559 

30 พ.ย. 
2559 

27 ม.ค. 
2560  

ศธ 
0506(1)/302 

10 ก.พ. 
2560 

17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา (5ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 
2558) 

9/2559 3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 พ.ย. 
2559 

30 พ.ย. 
2559 

27 ม.ค. 
2560  

ศธ 
0506(1)/302 

10 ก.พ. 
2560 

18 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2559) 

9/2559 3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 พ.ย. 
2559 

30 พ.ย. 
2559 

27 ม.ค. 
2560  

ศธ 
0506(1)/302 

10 ก.พ. 
2560 

19 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

10/2559 10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 21 ธ.ค. 
2559 

23 ม.ค. 
2560 

3 เม.ย.
60 

ศธ 
0506(1)/744 

11 เม.ย. 
2560 

20 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2558) 

10/2559 10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 21 ธ.ค. 
2559 

23 ม.ค. 
2560 

  

21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/2559 10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 18 ม.ค. 
2560 

18 ก.พ. 
2560 

3 เม.ย.
60 

ศธ 
0506(1)/744 

11 เม.ย. 
2560 
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ท่ี รายชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการเห็นชอบ 
สภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ 

วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี 
สกอ.

รับทราบ 
เลขท่ีหนังสือ

ท่ี สกอ.
รับทราบ 

ครั้งท่ี วันเดือนปี ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

22 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/2559 10 ธ.ค. 
2559 

11/2559 18 ม.ค. 
2560 

18 ก.พ. 
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   และให้ตัดคอลัมน์เลขท่ีหนังสือท่ี สกอ.
รับทราบ ออก           
 
ระเบียบวาระท่ี 3.4      ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  
    ท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา (สมอ.08)              
โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2560 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา  
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นําเรื่องนี้เสนอเป็นวาระสืบเนื่องจาก             
การประชุมครั้งท่ี 4/2560  
 บัดนี้ กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อย 
จึงขอนําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ท่ีจัด            
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา (สมอ.08) เพ่ือคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ท่ีจัดการเรียน            
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 10 วิชา (สมอ.08) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ            
สภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 1. แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และคําอธิบายรายวิชา 10 รายวิชาให้ถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 2. ให้ระบุรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษลงในใบแสดงผลการศึกษา

ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
 3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอนรายวิชาท่ีจัดการเรียน

การสอนด้วยภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2560 ท้ังนี้เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับอาจารย์ผู้สอน  
4. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรฐานควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์             

ท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้มงวด 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2560 วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. 

[2-14] 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.5     ขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
    การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นายมรุต  กลัดเจริญ อาจารย์
ประจําคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอเรื่อง  ขอความเห็นชอบหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซ่ึงเรื่องนี้ ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ บัดนี้คณะและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้ดําเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเป็น
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 4/2560 ในวันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและ                
การธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักสูตร พร้อมท้ังลงนามรับรองการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.6      ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวสุภาวิณี  แสนทวีสุข
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2560) ซ่ึงเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2560               
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ บัดนี้คณะและสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 4/2560 
ในวันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักสูตร พร้อมท้ังลงนามรับรองการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  
    และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของ           
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี    
พ.ศ. 2558) (สมอ.08) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/308 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/105 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2560 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560 ตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/744 ลงวันท่ี 
11 เมษายน 2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ             
การสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตร 
    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย จํานวน               
2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รายละเอียด
ตามหนังสือท่ี ศธ 0550/611 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2559 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)รายละเอียด
ตามหนังสือท่ี ศธ 0550/307 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 
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  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร             
ท้ัง 2 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2560 ตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/877 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
จุลชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 มติท่ีประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 
0550/837 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2559 นั้น  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/905 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 มติท่ีประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา             
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 
0550/950 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 นั้น  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/1031 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2560 วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. 

[2-17] 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    ประจําภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 8 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 8 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2559 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 1/2560  
เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 จํานวน 8 ราย  และได้มีการตรวจสอบดังนี้ 
  1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  2. เจ้าหน้าท่ี ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
   -ในกรณีท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
   -ในกรณีท่ีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารท้ังหมดท่ีนักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้ 
เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  3. เม่ือเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 
   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 

� เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา            

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549         
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   

  � นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจํานวนหน่วยกิตครบถ้วน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 
3.00 ตามท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กําหนดไว้ 

ระดับมหาบัณฑิต  นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
      � เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
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  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา            

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549         
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   

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

  � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
  � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ

ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  

  � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  � ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 

� ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ  
  � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ    
 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2559  จํานวน 8 ราย  

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

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

รวม 2 6 8 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 8 ราย 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 8 ราย โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 

 1. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 7 ราย 

 2.  นางสาวประภาภรณ์  พลรักษ์ นายณัฐพัชร์  ภูจอม นางสาวลออ จันทร์ชุม และว่าท่ีร้อยตรีหญิง                   
ศิริลักษณ์ มีจันโท ตีพิมพ์ผลงานในวารราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ซ่ึงขณะนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์ผลงาน 
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 3. นักศึกษาท้ัง 6 ราย ตีพิมพ์ผลงานในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               

แห่งเดียว  ไม่มีการตีพิมพ์ผลงานในมหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษา สํานักงาน               
คณะการบัณฑิตศึกษาควรส่งผลงานของนักศึกษาไปตีพิมพ์ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 4. หน้า 4 คอลัมน์ท่ี 4 ให้แก้ไขเป็น วัน เดือน ปีเกิด และเพ่ิมคอลัมน์ วัน เดือน ปี (แรกเข้า) ด้วย 
 5. หน้า 6 รายท่ี 4 ว่าท่ีร้องตรีหญิงศิริลักษณ์  มีจันทโท  ให้แก้ไขในคอลัมน์ท่ี 6 ระบุว่า อยู่ใน           

TCI ฐาน 2 แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร    
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้มี 
การบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 คน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด               
คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นางสาวสิรีพัชร แสงสว่าง เป็น นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน               
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560  ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
    กลุ่มวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท   สุขหวาน  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน           
กลุ่มวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08) เนื่องจากพบว่ารหัสวิชาหมวดวิชา
เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูเลือก รายวิชา 1023212 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3) ซํ้ากับ
รหัสวิชา 1023212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ซ่ึงเป็นรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูบังคับ               
คณะครุศาสตร์จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้อง จํานวน 10 หลักสูตร ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  2.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  3.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  4.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  5.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  6.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  7.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  8.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  9.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2560             
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาหมวดวิชา
เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  2.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  3.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  4.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  5.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  6.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  7.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  8.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  9.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
  10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร (สมอ.08)  
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบข้อตกลง (Letter of Agreement) โครงการแลกเปล่ียน 
    นักศึกษาฝึกสอนระหว่าง Universities of Indonesia-Malaysia-Myanmar- 
    Philippines-Thailand ภายใต้โครงการ “Pre-Service Student Teacher  
    Exchange in Southeast Asia (SEA-TEACHER PROJECT) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวนฤมล ตันติชาติ 
อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบข้อตกลง (Letter of Agreement) โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระหว่าง Universities of Indonesia-Malaysia-Myanmar-Philippines-Thailand 
ภายใต้โครงการ “Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-TEACHER PROJECT) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Southeast Asian Ministers of Education 
Organization (SEAMEO) และได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนไปเรียบร้อยแล้วเม่ือ
ปีการศึกษา 2559 และในปีการศึกษา 2560 ทาง  Southeast Asian Ministers of Education Organization 
(SEAMEO) ได้จัดทําข้อตกลง (Letter of Agreement) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระหว่าง 
Universities of Indonesia-Malaysia-Myanmar-Philippines-Thailand ภายใต้โครงการ “Pre-Service 
Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-TEACHER PROJECT) ซ่ึงโครงการจะจัดข้ึนระหว่าง
เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมโครงการได้มีการลงนาม
เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2560 ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยบางแห่งยังไม่ได้
ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลง (Letter of Agreement) 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระหว่าง Universities of Indonesia-Malaysia-Myanmar-Philippines-
Thailand ภายใต้โครงการ “Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-
TEACHER PROJECT) 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบข้อตกลง (Letter of Agreement) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
ระหว่าง Universities of Indonesia-Malaysia-Myanmar-Philippines-Thailand ภายใต้โครงการ “Pre-
Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-TEACHER PROJECT) และให้นําเสนอ            
สภามหาวิทาลัยต่อไป  คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนเป็นโครงการท่ีดี ควรระบุให้เป็นวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษา  
 2. ควรมีการวัดและประเมินผล ระบุเกรด ภาคการศึกษา ลงในใบแสดงผลการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2560 วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. 

[2-22] 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
เนื่องจาก ผศ.กรองทิพย์ เนียมถนอม อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) และปรับตัวบ่งชี้             
ผลการดําเนินงาน ข้อท่ี 10 (จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้ง ท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้ เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี                           
พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยให้เพ่ิมชื่อมหาวิทยาลัยท่ี ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม สําเร็จการศึกษาด้วย  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาต                      
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
(สมอ.08) เนื่องจาก นางศุภลักษณ์ ศรีวิไลย อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการได้บรรจุอาจารย์ใหม่ จํานวน 1 คน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด              
คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จาก  นางศุภลักษณ์   ศรีวิไลย                    
เป็น นางสาวทรรศิกา  ธานีนพวงศ์ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ             
ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการ            
สภาวิชาการต่อไป 

 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2560 วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. 

[2-23] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์             
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้ 
 1. นางสาวทรรศิกา  ธานีนพวงศ์  ได้รับการบรรจุแต่งต้ังใหม่ ซ่ึงไม่มีผลงานวิชาการ แต่คณะและ
สาขาวิชามอบหมายให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  คณะได้มีการประเมินผลงานของอาจารย์ใหม่หรือไม่  
อาจารย์ใหม่มีความรู้เรื่องบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ประจําหลักสูตร เนื้อหาและรายละเอียดของหลักสูตร             
มากน้อยเพียงใด  
 2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทําหนังสือแจ้งไปยังคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพ่ือประชุม
ปรึกษาหารือในเรื่องแนวทางการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7  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) 
 มติท่ีประชุม (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.8  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุ ร กิจ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาต                      
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
(สมอ.08) เนื่องจาก นายฉัตรชัย นิยะบุญ ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเต็มเวลา และนายประพันธ์ แสงทองดี 
ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเป็นเอกสาร
ในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด              
คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จาก  นายฉัตรชัย  นิยะบุญ เป็น นายศานติ  
เล็กมณี และนายประพันธ์  แสงทองดี เป็น นายพิเนต  ตันศิริ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้
เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2560 วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. 

[2-24] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 มติ ท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการดังนี้ 
 1. ทบทวนปัญหาท่ีทําให้คณะเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  มหาวิทยาลัยควรมีกติกา              
แนวทางการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรให้กับคณะได้ถือปฏิบัติ 
 2. ให้คณะวิทยาการจัดการจัดทํารายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร
รายงานให้สภาวิชาการรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.9  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
    บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) และสาขาวิชาศิลปกรรม  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) และสาขาวิชาศิลปกรรม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  (สมอ.08)   
   เนื่องจาก  ดร.อาชวิน     ณ นคร  อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ขอลาออกจากราชการ  และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ยินยอม อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ คณะและสาขาวิชาจึงได้บรรจุ
แต่งต้ังอาจารย์ใหม่ จํานวน 2 ราย คือ นายรุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร และนายธนกรณ์  โพธิเวส  
  2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)  
   เนื่องจาก นางสาวเกตุวดี  วิทยานนท์ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ได้เปลี่ยนชื่อสกุล เป็น นางเกตุวดี  
หิรัญพงษ์ คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเพ่ิมชื่อ นายวิศิษฎ์  เพียรการค้า เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
(สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2560 
เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
(สมอ.08)  
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.10  ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  

   ประจําปีการศึกษา 2560  จํานวน 4 สาขาวิชา  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
   การปกครองท้องถ่ิน  การจัดการ  และการจัดการโลจิสติกส์) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายแผน             
การรับนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560  จํานวน 4 สาขาวิชา  ประกอบด้วย  สาขาวิชา           
รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี และสาขาวิชาการจัดการ            
โลจิสติกส์ 4 ปี 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาต
ขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560  จํานวน 4 สาขาวิชา  ดังนี้ 
 

คณะ สาขาวิชา แผนรับ (เดิม) แผนรับ 
(ใหม่) 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

1. รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 50 คน 100 คน 
2. การปกครองท้องถ่ิน 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 50 คน 100 คน 

วิทยาการจัดการ 3. การจัดการ  4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 40 คน 60 คน 
4. การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 30 คน 60 คน 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560  จํานวน 4 สาขาวิชา  ดังนี้ 

คณะ สาขาวิชา แผนรับ (เดิม) แผนรับ 
(ใหม่) 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

1. รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 50 คน 100 คน 
2. การปกครองท้องถ่ิน 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 50 คน 100 คน 

วิทยาการจัดการ 3. การจัดการ  4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 40 คน 60 คน 
4. การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 30 คน 60 คน 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 
2560  จํานวน 4 สาขาวิชา โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทําตารางเปรียบเทียบในสาขาวิชา             
มีอาจารย์ประจําสาขาวิชามีจํานวนเท่าใด (อาจารย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบนักศึกษา 30 คน)  ซ่ึงหากคณะและ
สาขาวิชาประสงค์ท่ีจะขยายแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  สาขาวิชาท่ีจะขยายแผนการรับนักศึกษามีดังนี้ 
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คณะ สาขาวิชา แผนรับ (เดิม) แผนรับ 
(ใหม่) 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

1. รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 50 คน 100 คน 
2. การปกครองท้องถ่ิน 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 50 คน 100 คน 

วิทยาการจัดการ 3. การจัดการ  4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 40 คน 60 คน 
4. การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี (หลักสูตร พ.ศ. 2559) 30 คน 60 คน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 คณะกรรมการสภาวิชาการได้นําเสนอเรื่องจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 
 1. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดําเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: 
ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 140 หน่วยงาน ซ่ึงในการประเมินรอบนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ 59.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการทําหนังสือแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษและกฎหมายและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพทราบ เพ่ือขอข้อมูล และเหตุผลการประเมิน               
ให้คณะกรรมการสภาวิชาการทราบในการประชุมครั้งต่อไป และให้อธิการบดีกํากับดูแลด้วย 

2. การใช้อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 (2) พิจารณาเสนอดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  จึงขอให้มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 
ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ สํานัก สถาบัน/ระดับมหาวิทยาลัย  แจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชาการทราบ                   
ในการประชุมครั้งต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการทําหนังสือแจ้งผู้ช่วยอธิการบดี               
ฝ่ายประกันคุณภาพ และให้นําข้อมูลบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่อง
ต่อไป 
 3. มหาวิทยาลัยควรมีประกาศท่ีเป็นมาตรการใช้บังคับกับนักศึกษา เพราะปัญหาของนักศึกษาท่ีพบเห็น
ในห้องเรียนนักศึกษาไม่ต้ังใจเรียน อยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยควรมีประกาศเพ่ือเป็น
แนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนได้ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  พ.ศ. 2560 และนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 4. จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 ดร.เกษม 
บํารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการทราบว่า สภามหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้สภาวิชาการทําหน้าท่ีให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ.08) นั้น               
ท่ีประชุมสภาวิชาการมอบหมาย ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ครบถ้วน ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ดังนั้น                
สภาวิชาการต้องใช้อํานาจและหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 ด้วยความ
เข้มแข็ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 5. มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึง
คุณภาพการสอนของอาจารย์ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประชุมหารือกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 6. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทําวิจัยให้มากข้ึน การทําวิจัยจะทําให้
อาจารย์มีความสุข ได้รับเงินสนับสนุนในการทําวิจัย ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยอาจารย์สามารถขอทุน
สนับสนุนการทําวิจัยจาก สกว สสส. ฯลฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2560 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2560 ในวันพุธท่ี 5 
กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2560 ในวันพุธท่ี 5 
กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
      นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 


