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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่6/2560 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม  บ ารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  ฝ้ายเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8.  ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.นริสานันท์  เดชสุระ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2.  นางสาวบวรศร ี มณีพงษ์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.  ผศ.ดร.วชิชุกร นาคธน   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
4.  ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  

 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  อธิการบดีแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ทราบดังนี้ 
 1. คะแนนผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้คะแนน 90.91 คะแนน 
 2. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการท่ีเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยให้มากขึ้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรจุ
วาระนี้เพ่ือเข้าสู่กระบวนการประชุม แล้ว 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 5/2560 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560  ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่           
7 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2547  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 5/2560 
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 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 5/2560 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า [2-3] ข้อ 2. บรรทัดที่ 2 ขอเห็นชอบ แก้ไขเป็น ขอความเห็นชอบ และบรรทัดที่ 4 ครุศาสตร
ดุษฎีบัรฑิต แก้ไขเป็น ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 2. หน้า [2-24] ระเบียบวาระท่ี 5.9 ข้อ 2 ให้แบ่งย่อหน้าออกเป็น 2 ย่อหน้า ดังนี้  
     เนื่องจาก นางสาวเกตุวดี  วิทยานนท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เปลี่ยนชื่อสกุล เป็น นางเกตุวดี  
หิรัญพงษ์ จึงต้องเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลให้เป็นปัจจุบัน  
  คณะและสาขาวิชาขออนุญาตเพ่ิมชื่อ นายวิศิษฎ์  เพียรการค้า เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ิมเติมอีก 1 ราย 
    
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2560 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและ
ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 5/2560 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 5/2560 

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

3 สืบเนื่องจากการประชุม 
ครั้งที่ 4/2560 

 
 

3.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ โดยเลขานุการสภาวิชาการได้
แจ้งข้อมูลให้สภาวิชาการทราบเกี่ยวกับ
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเสนอให้
ปริญญากิตติมศักดิ์   
ประจ าปี พ.ศ. 2560 กรณีพิเศษเพิ่ม  
1 ราย คือ นายนิเชต  สุนทรพิทักษ์ 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งผู้อ านวยการ
กองบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ ท่ีประชุมมอบหมายให้ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดท ารายงาน
สรุปข้อมูลว่ามีหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559-
2560 จ านวนกี่หลักสูตร  มีหลักสูตรใด
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษายังไม่รับทราบหลักสูตร  
อยู่ในกระบวนการและขั้นตอนใด  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งผู้อ านวยการ
กองบริการการศึกษาแล้ว และได้น าข้อมูลสรุป
การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 
2560 เข้าท่ีประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 6/2560  
ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 แล้ว บรรจุเป็น
วาระสบืเน่ืองจากการประชุม 
 
 

3.3 ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

รับทราบ โดยให้ตัดคอลัมน์เลขท่ีหนังสือ
ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบ ออก 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งผู้อ านวยการ
กองบริการการศึกษาแล้ว 
 
 

3.4 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปี พ.ศ. 
2559) ท่ีจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  จ านวน 10 วิชา (สมอ.08) 
 

เห็นชอบ โดยให้ปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งผู้อ านวยการ
กองบริการการศึกษาแล้ว  
และได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  
 

3.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยมอบหมายให้ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ
ความถูกต้องของหลักสูตร พร้อมท้ัง 
ลงนามรับรองการแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารแล้ว  
โดยจะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
3 สืบเนื่องจากการประชุม 

ครั้งที่ 4/2560 (ต่อ) 
 

 

3.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 
 
 

เ ห็ น ช อ บ  โ ด ย มอ บ ห ม า ย ใ ห้ ร อ ง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักสูตร พร้อมท้ังลงนาม
รับรองการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ  และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารแล้ว 
โดยจะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
 

5 น าเสนอเพื่อพิจารณา   
5.1 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน 8 ราย 
 

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาแล้ว  
โดยจะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 

เห็นชอบ 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ขณะน้ี 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

5.3 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัส
วิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
เลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
จ านวน 10 หลักสูตร (สมอ.08) 
 

เห็นชอบ 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร 10 หลักสูตรแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 

5.4 ขอความเห็นชอบข้อตกลง (Letter of 
Agreement) โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกสอนระหว่าง Universities 
of Indonesia-Malaysia-Myanmar-
Philippines-Thailand ภายใต้โครงการ 
“Pre-Service Student Teacher 
Exchange in Southeast Asia (SEA-
TEACHER PROJECT) 

เหน็ชอบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนและงาน
วิเทศสัมพันธ์แล้ว โดยจะน าเรื่องนี้เสนอ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
 
 
 

5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
คณิตศาสตร์แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

5.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 น าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)   

5.7 ขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
 
 

เห็นชอบ 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล และเลขานุการ ก.พ.ว. 
แล้ว โดยจะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560  
 

5.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 

เห็นชอบ 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5.9 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
และสาขาวิชาศิลปกรรม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 

เห็นชอบ 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
ดนตรีสากล และสาขาวิชาศิลปกรรม ขณะน้ี 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5.10 ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับ
นักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 4 
สาขาวิชา (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
การปกครองท้องถิ่น  การจัดการ   
และการจัดการโลจิสติกส์) 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยมอบหมายให้ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดท าตาราง
เปรียบเทียบในสาขาวิชามีอาจารย์
ประจ าสาขาวิชามีจ านวนเท่าใด  
(อาจารย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบนักศึกษา 
30 คน)  ซ่ึงหากคณะและสาขาวิชา
ประสงค์ท่ีจะขยายแผนการรับนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรท้ัง 4 หลักสูตรแล้ว  
โดยคณะจะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 

6 เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ 

  

6.1 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จ านวน 140 หน่วยงาน ซ่ึงใน
การประเมินรอบน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ 59.00 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการ
สภาวิชาการท าหนังสือแจ้ง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
กฎหมายทราบ เพื่อขอข้อมูล และ
เหตุผลการประเมิน  ให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการทราบในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพแล้ว 
โดยจะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการในวาระสืบเน่ืองจากการประชุม 
ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
6 เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภา

วิชาการ (ต่อ) 
  

6.2 การใช้อ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 (2) พิจารณาเสนอด าเนินการ
เกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผล
การสอนและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  จึงขอให้มหาวิทยาลัยน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับ
หลักสูตร/ระดับคณะ ส านัก สถาบัน/
ระดับมหาวิทยาลัย  แจ้งให้
คณะกรรมการสภาวิชาการทราบ               
ในการประชุมครั้งต่อไป 

รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการ
สภาวิช าการท า หนั งสือแจ้ งผู้ ช่ ว ย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และให้
น าข้อมูลบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมเรื่องแจ้งเพื่อทราบในการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพแล้ว  
โดยจะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการในวาระสืบเน่ืองจากการประชุม 
ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 มหาวิทย าลั ย คว รมีป ร ะก าศ ท่ี เ ป็ น
มาตรการใช้บังคับกับนักศึกษา เพราะ
ปัญหาของนักศึกษาท่ีพบเห็นในห้องเรียน
นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน อยู่กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดเวลา มหาวิทยาลัย
ควรมีประกาศเพื่อเป็นแนวทางให้กับ
อาจารย์ผู้สอนได้ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน 

รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการ
สภาวิชาการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  พ.ศ. 
2 5 6 0  แ ล ะ น า เ ข้ า ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

6.4 จากการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้ ง ท่ี  5/2560 เมื่อวันท่ี 7 
มิถุนายน 2560 ดร.เกษม บ ารุ ง เวช 
อธิการบดี ประธานการประชุมแจ้งให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ
ว่า สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สภา
วิชาการท าหน้าท่ีให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(สมอ.08) น้ัน ท่ีประชุมสภาวิชาการ
มอบห มาย  ผศ .ด ร . อดิ ศ ร  ภู่ ส า ร ะ 
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ท่ีส า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
ดัง น้ันสภาวิชาการต้องใช้อ านาจและ
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 ด้วยความ
เข้มแข็ง 

รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
6 เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภา

วิชาการ (ต่อ) 
  

6.5 มหาวิ ทยาลั ยคว รมี คณะกรรมการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร ส อ นข อ ง อ า จ า ร ย์ ใ น
มหาวิทยาลัย  เพราะเป็นตัวบ่ งชี้ ถึ ง
คุณภาพการสอนของอาจารย์ มอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประชุม
หารือกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

รับทราบ 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
 
 
 
 

6.6 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยให้มากขึ้น การ
ท าวิจัยจะท าให้อาจารย์ มีความสุข ได้รับ
เงินสนับสนุนในการท าวิจัย ได้ตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ โดยสามารถขอทุน
สนับสนุนการท าวิจัยจาก สกว สสส. ฯลฯ 

รับทราบ 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
 
 
 
 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ และเลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 แก่ นายพิทยา  เทียมเสวต  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง นั้น ต่อมาได้รับทราบภายหลังว่า นายพิทยา  เทียมเสวต  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
นาย กรีพงษ์   เทียมเสวต  จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
    ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ ์
    มาตรฐานหลกัสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)                   
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 20 หลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  มีรายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(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 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(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 

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 
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ที ่ สาขาวิชา คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ 
ที่เก่ียวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(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 

  2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)                        
ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 7 หลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายัง               
ไม่รับทราบหลักสูตรดังกล่าว  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันที่ส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันที ่
สกอ.

รับทราบ 
การด าเนินการ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี คร้ังท่ี วันเดือนปี 

1 น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60   รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรจาก สกอ. 
2 รป.บ. สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60 - สกอ.ส่งคืน
หลักสตูร วันท่ี 8 
มิถุนายน 2560 

3 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60   รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรจาก สกอ. 
4 ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

และสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60   รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรจาก สกอ. 
5 รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถิ่น (หลักสตูรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60  รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรจาก สกอ. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง สภาวิชาการเห็นชอบ 
สภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ 

วันที่ส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันที ่
สกอ.

รับทราบ 
การด าเนินการ 

6 ศป.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

3/2560 1 มี.ค. 60 4/2560 19 เม.ย. 
60 

19 พ.ค. 60   รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรจาก สกอ. 
7 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2/2560 
3/2560 

1 ก.พ. 60 
1 มี.ค. 60 

4/2560 19 เม.ย. 
60 

19 พ.ค. 60   รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรจาก สกอ. 
 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์  มาตร ฐ านหลั ก สู ต ร ระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูร/การปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียด 
    หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี(สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูลการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2559             
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 

ที่ 

 
 
 
รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 

สภาวิชาการ
เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันที่ส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันที่ สกอ.
รับทราบ 

ครั้งที่ วัน
เดือนปี 

ครั้งที่ วัน
เดือนปี 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/2559 10 
ธ.ค. 
2559 

11/2560 21 
ธ.ค. 
2559 

23 ม.ค. 
2560 

 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/2559 10 
ธ.ค. 
2559 

11/2560 18 
ม.ค. 
2560 

18 ก.พ. 
2560 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2559              
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 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2559              

 
ระเบียบวาระท่ี 3.4  ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน 
    ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 140 หน่วยงาน  
    และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment: 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 140 หน่วยงาน ซึ่งในการประเมินรอบนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ 59.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นั้น เลขานุการสภาวิชาการได้ท าหนังสือถึง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเพ่ือขอทราบข้อมูลและ
เหตุผลในการประเมินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 บัดนี้งานประกันคุณภาพได้สรุปตาราง
เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเรื่องข้อมูลสรุปผล             
การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 140 หน่วยงาน และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลสรุปผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จ านวน 140 หน่วยงาน ได้คะแนน 59.00 คะแนน  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พระนครศรอยุธยา ได้คะแนน 90.91 คะแนน 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.5 ข้อมูลสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับหลกัสตูร ระดับคณะ ระดับส านัก/สถาบัน  
    และระดับมหาวิทยาลัย (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ข้อมูลสรุปรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก/สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559) 
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 ข้อกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 (2)  พิจารณาเสนอด าเนินการเกี่ยวกับ
การวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา และ (10) สภาวิชาการมีอ านาจ
และหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะข้อมูลสรุปรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก/สถาบัน 
และระดับมหาวิทยาลัย (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559) 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2559) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. คะแนนประเมินระดับหลักสูตรภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 2.98 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
มหาวิทยาลัยมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ได้คะแนนระดับหลักสูตรอยู่ในระดับ
ปานกลาง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีมาตรการเพ่ือให้คณะปฏิบัติอย่างไร และเมื่อมีการประเมินครบ 3 ปี 
มหาวิทยาลัยจะพัฒนา ปรับปรุง และจัดการความรู้ระดับคณะอย่างไร  หากคณะผลิตบัณฑิตไม่มีคุณภาพ           
มหาวิทยาลัยก็ไม่ควรจัดสรรอัตราบรรจุอาจารย์ใหม่ให้ 
 3. คะแนนประเมินระดับมหาวิทยาลัยภาพรวม อยู่ในระดับดี  พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือต้องผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมีวิธีการและกลยุทธ์อย่างไร เพ่ือให้คะแนนในภาพรวมของปี 2560 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 4. สภาวิชาการอยากเห็นผลการประเมินระดับหลักสูตร ของทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดี  ถึง ระดับดีมาก 
 5. ให้ทุกหลักสูตรไปวิเคราะห์หาสาเหตุจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตร  หากหลักสูตรใดได้คะแนนดี 
ในปีต่อไปควรได้คะแนนในระดับดีมาก  จะมีวิธีการอย่างไรที่จะยกระดับผลการประเมินให้สูงขึ้น 
 6. เสนอมาตรการแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขว่าจะด าเนินการอย่างไร หากมีปัญหา อุปสรรค ให้เสนอ
มหาวิทยาลัยรับทราบ  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการติดตามเรื่องนี้ โดยให้รายงานให้สภาวิชาการทราบต่อไป 
 7. ท าหนังสือแจ้งงานประกันคุณภาพ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.6 รายงานข้อมลูการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน 

    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ(TQF) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
    ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (สมอ.08) คณะวิทยาการจัดการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (สมอ.08) คณะวิทยาการจัดการ  บัดนี้คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการ
สรุปข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะรายงานข้ อมูล                  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม รับทราบรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 (สมอ.08) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นเรื่องของอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อ 
อาจารย์ลาออก เป็นจ านวนมาก คณะจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน  ดังนั้นหากคณะและสาขาวิชาประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอให้เสนอเป็นกระบวนการ และถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยอาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยควบคู่กันไป 
 2. ควรมีระบบและกลไก เพ่ือให้อาจารย์ คณบดีและผู้บริหารได้ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน   
 
ระเบียบวาระท่ี 3.7 การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง  การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2560 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ก าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องน าผลงานทางวิชาการการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรอง TCI ก่อนน าเสนอการส าเร็จ
การศึกษา 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 มติที่ประชุม เรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 3.8   ขอความเห็นชอบ (รา่ง) ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

   ว่าดว้ย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ 
พ.ศ. .... 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นายธาตรี  มหันตรัตน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ....   โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการ                   
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติให้น าเรื่องนี้กลับไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ บัดนี้งานนิติการได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อย จึงน าเรื่องนี้ เสนอเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ                 
สภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ....   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วิมลพรรณ               
รุ่งพรหม เลขานุการ ก.พ.ต.  และงานนิติการ ปรึกษาหารือในการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับร่วมกัน โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 1. ให้ตัดค าว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ออก  และแก้ไขค าถูก -ผิด ในข้อบังคับให้ถูกต้อง เช่น            
หน้า 3 ข้อ 5.3 (1) เอกสารประกอบการสอน แก้ไขเป็น เอกสารค าสอน  (4) ผุ้ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แก้ไข
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หน้า 4 ข้อ 7.2 คณะบดี แก้ไขเป็น คณบดี หน้า 5 ผู้วินิจชี้ขาด แก้ไขเป็น                  
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

2. ในข้อบังคับ นิยามค าว่า “อาจารย์พิเศษ”  ไว้ แต่มหาวิทยาลัยไม่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร 

3. ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มีค าว่า แต่งตั้งและถอดถอน ควบคู่กัน               
ในข้อบังคับฉบับนี้จ าเป็นต้องมีค าว่า แต่งตั้งและถอดถอนหรือไม่ 

4. น าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2)  ภาคปกติ จ านวน 453 ราย 
และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 67  ราย รวมทั้งสิ้น 520 ราย 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การพิจารณาเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2)  ภาคปกติ  จ านวน 453 ราย  และ
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 67  ราย รวมทั้งสิ้น 520 ราย  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการน าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559  (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ จ านวน 453 ราย  และ
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 67 ราย รวมทั้งสิ้น 520 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2/2559  และนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 3 และปี 4 ภาคเรียนที่ 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2559 เลขที่ 317/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560  ในปี 4 ภาคเรียนที่ 2 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียน
ที่ 2/2559 เลขที่ 471/2559 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560   
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น ดังนี้          
1) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 520. ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนดวันที่ 29 
พฤษภาคม 2560  
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2560 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูลต่อไป 
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บัญชีสรุปจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาที่ขอเสนอการให้ปรญิญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งท่ี 2) รวมทั้งสิ้น 520 ราย 

         

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

รวมทั้งสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

            ภาคปกติ                      
ครุศาสตรบณัฑติ - - - - - - 1 1 2 2 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1  - 1 2 4 6 22 42 64 71 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต -  -   - -   1 - 1 1 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 3 5 8 1 16 17 21 68 89 114 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - 2 1 3 18 36 54 57 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ - 1 1 2 3 5 11 3 14 20 
นิเทศศาสตรบณัฑิต - - - - - - 7 14 21 21 

นิติศาสตรบณัฑิต - 1 1 1 2 3 9 11 20 24 
บริหารธรุกิจบัณฑิต 0 3 3 2 6 8 42 79 121 132 
บัญชีบัณฑิต - - - 1 1 2 - 9 9 11 

รวม 4 10 14 11 33 44 132 263 395 453 
           ภาคพิเศษ                       
วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  - -  -  - -  - 1 1 1 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 2 - 2 2 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - - - 2 - 2 2 

นิติศาสตรบณัฑิต - - - - - - 5 2 7 7 
บริหารธรุกิจบัณฑิต 0 1 1 1 4 5 7 37 44 50 

บัญชีบัณฑิต - - - - - - - 5 5 5 
รวม 0 1 1 1 4 5 16 45 61 67 

รวมท้ังสิ้น 4 11 15 12 37 49 148 308 456 520 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559  (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ จ านวน 453 ราย  และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 
จ านวน 67 ราย รวมทั้งสิ้น 520 ราย  
 มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียน              
ที่ 2/2559  (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ จ านวน 453 ราย  และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 67 ราย รวมทั้งสิ้น 
520 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี 5.2  การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับบัณฑติศึกษา  
    ประจ าภาคเรยีนท่ี 3/2559  (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2559 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่                      
2/2560  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 จ านวน 4 ราย  และได้มีการตรวจสอบดังนี้ 
  1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอส าเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  2. เจ้าหน้าที่ ท าการตรวจสอบแบบค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
   -ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
   -ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 
เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 

 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด โดยคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา            

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2549         
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   

   นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจ านวนหน่วยกิตครบถ้วน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ก าหนดไว้ 

ระดับมหาบัณฑิต  นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
       เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร                  

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา            

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549         
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   

   นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
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   ผ่านการสอบประมวลความรู้  
   ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ

ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

   ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
   ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 

 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ  
   ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ    
 

จ านวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559  (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย  

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 1 1 
2 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก และแผน ข 1 2 3 

รวม 1 3 4 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู  ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559  (ครั้งที่ 1) จ านวน 1 ราย  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จ านวน 3 ราย  ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา               
น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
7/2560 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. แก้ไขการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษของทั้ง 3 ราย ให้ถูกต้อง มีการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ                 
ไม่ครบถ้วน ตรวจสอบการใช้ค าศัพท์เฉพาะ เช่น  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

2. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทคัดย่อทั้ง 3 ราย เขียนไม่เหมือนกัน ทบทวนเรื่องการใช้สถิติใน             
การวิจัย การใช้ Articles (a,an,the) และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยไม่ตอบโจทย์การวิจัย 

3. การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) สามารถใช้เป็นปัจจุบันกาล (Present tense) หรือ 
อดีตกาล (Past tense) ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องท าหน้าที่ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วยความเข้มงวด และเข้มแข็ง 
5. นางสาวนันทพร  ตรีคุณา ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)  ซึ่งวารสารได้ตีพิมพ์ไปแล้ว แต่บทคัดย่อยังไม่ผ่านและต้องแก้ไขให้ถูกต้อง  
จะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร รวมถึง จ่าสิบเอกเจษฎา  แก้วบ้านดอน ซึ่งได้ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
วิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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6. คณะที่เป็นเจ้าของและตีพิมพ์วารสารควรแต่งตั้งคณะกรรมการภายในขึ้นมา จ านวน 1 ชุด เพ่ือท า

หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของวารสารก่อนการตีพิมพ์ 
7. ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาน าเอกสารบทคัดย่อภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์เสนอให้

อธิการบดีตรวจสอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554) (สมอ.08)  
   แบบมีเงื่อนไข 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร                     
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) (สมอ.08) แบบมี
เงื่อนไข 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่              
พ.ศ. 2554) ได้จัดการเรียนการสอนครบจ านวน 5 ปี และถ้าจะเปิดจัดการเรียนการสอนใหม่ จะต้อง                     
มีการปรับปรุ งหลักสูตร แต่ เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                      
รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่มีการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา              
จึงขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
(สมอ.08)  ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาคงเหลือ 6 ราย มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องดูแลนักศึกษาในเรื่อง             
การด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ราย ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะขึ้นสอบปาก
เปล่าภายในเดือนกรกฎาคม 2560 การปิดหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบทุกราย 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 และประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) (สมอ.08)  แบบมีเงื่อนไข โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้ 

1. การที่มหาวิทยาลัยจะปิดหลักสูตรนั้น จะปิดหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงสามารถปิดหลักสูตรได้ 

2. การปิดหลักสูตรเป็นทางออกท่ีดีที่สุด เพ่ือท าให้หลักสูตรอื่นอยู่รอด 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
    มหาบัณฑติ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554)  (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. 2554) มีนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 ราย คณะและสาขาวิชาต้องการน าศักยภาพอาจา รย์
รายที่ 4 ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง และรายที่ 5  ผศ.ดร.วิชชุกร   นาคธน ไปเป็นศักยภาพระดับปริญญาตรี             
โดยคงเหลืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายที่ 1 ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ และรายที่ 2 ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ ดูแล
ควบคุมให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่คงค้าง โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
และให้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ  เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร                  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อ                 
สภาวิชาการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์  2560 โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ท าหนังสือส่งคืน หลักสูตร                     
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ให้กับมหาวิทยาลัย                
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เนื่องจากเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นมีข้อสังเกตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ล าดับที่ 4 นางกมลวรรณ วรรณธนัง  มีรายชื่อซ้ าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ฉบับปี พ.ศ. 2554   ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 จึงไม่สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก าหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได้  
 คณะและสาขาวิชาจึงได้น าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 4/2560             
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560              
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เลขานุการสภาวิชาการต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่า หลักสูตรประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                      
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และ                    
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรแล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหลักสูตร  ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบแล้วพบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) ไปซ้ าซ้อนกับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวคืนมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะและสาขาวิชาด าเนินการตาม
กระบวนการใหม่อีกครั้ง จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 

2. หน้า 13 ข้อ 2.5 ตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาอีกครั้ง มีการค านวณตัวเลขผิด 
3. หน้า 91 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ค าอธิบายรายวิชา ให้ตัดค าว่า ซึ่ง

อาจารย์ผู้สอนก าหนด ออก และให้แก้ไขเป็น ตามกรอบท่ีสาขาวิชาก าหนด  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
    ท้องถิ่น (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร                     
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อ              
สภาวิชาการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่                
15 กุมภาพันธ์  2560  โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 17  
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มีนาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าได้รับทราบเป็นการภายในจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะขอส่ง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คืนมหาวิทยาลัย 
 คณะและสาขาวิชาจึงได้น าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560             
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560              
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เลขานุการสภาวิชาการต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่า หลักสูตรประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และ                    
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรแล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหลักสูตร  ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบแล้วพบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554)  ไปซ้ าซ้อนกับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวคืนมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะและสาขาวิชาด าเนินการตาม
กระบวนการใหม่อีกครั้ง จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 

2. หน้า 11 ข้อ 2.5 ตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาอีกครั้ง มีการค านวณตัวเลขผิด 
3. หน้า 86 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ค าอธิบายรายวิชา ให้ตัดค าว่า              

ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก าหนด ออก และให้แก้ไขเป็น ตามกรอบที่สาขาวิชาก าหนด  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง  
  ด้วย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  
(สมอ.08) เนื่องจาก ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ ได้ขอลาไปปฏิบัติงานในส านักงานเลขาธิการคุรุสภา มีก าหนด 
4 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันที่  26 มกราคม 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด คณะและสาขาวิชาจึงอนุญาต เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 และ            
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการสภา
วิชาการมีข้อสังเกตว่า ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรแนบผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.8  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการเรยีนรู ้(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
(สมอ.08) เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้มีการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ จ านวน 1 ราย จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ เป็น ดร.ธานี ชูก าเนิด  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์              
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด คณะและสาขาวิชาจึงอนุญาต เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน             
การคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ              
และผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ โดยให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตว่า ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรแนบผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพ่ือประกอบการพิจารณาให้สภา
มหาวิทยาลัยด้วย  
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ระเบียบวาระท่ี 5.9  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  
    สาขาวิชาสหวิทยาการอสิลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  
    และสาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  และสาขาวิชา
ภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม และสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
อิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และสาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  (สมอ.08) ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม นายเชาวฤทธิ์ เรืองปราญช์ ได้ขอลาออกจากราชการ คณะและ
สาขาวิชาจึงบรรจุอาจารย์ใหม่ จ านวน 1 ราย คือ นายฟารุก ขันราม 
  2. สาขาวิชาภาษาจีน นางสาวกันต์กนิษฐ์ ตระการวิโรจน์ ได้ขอลาออกจากราชการ และ Mr.Zhao Yu Peng 
ได้หมดสัญญาจ้าง คณะและสาขาวิชาจึงบรรจุอาจารย์ใหม่ จ านวน 2 ราย คือ นางสาวธัญญารัตน์ มะลาศรี  
และ Ms. Wei  Jingru 
 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด คณะและสาขาวิชาจึงอนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  และ
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และสาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  
(สมอ.08) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
สหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และสาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  (สมอ.08) โดยคณะกรรมการ
สภาวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้ 

 1. จ านวนนักศึกษาปัจจุบันของสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม มีจ านวนเท่าใด หากจ านวนนักศึกษา               
มีจ านวนน้อย มหาวิทยาลัยไม่ควรบรรจุอาจารย์ใหม่มาทดแทน  

 2. ระบบและกลไกในการให้ความรู้กับอาจารย์ในระดับสาขาวิชามีอะไรบ้าง  คณะ สาขาวิชา และ
มหาวิทยาลัย ควรจัดท าเป็นกระบวนการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนเอง โดยให้เสนอเรื่องนี้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.10  ขอความเห็นชอบ (รา่ง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ว่าดว้ยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการจ่ายคา่ธรรมเนียมการเทยีบโอน 
หน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศกึษาตา่งประเทศ พ.ศ. 2560  
และ (รา่ง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศกึษา 
ต่างประเทศ พ.ศ. 2560 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการจ่ายค่าธรรมเนียม            
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2560 และ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษา  
ต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่มหาวิทยาลัย มี MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชา เมื่อนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยไปศึกษายัง
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เมื่อครบระยะเวลาตามก าหนด ให้สามารถน ารายวิชาที่ได้ศึกษายังสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ มาโอนหน่วยกิตและผลการเรียน โดยต้องช าระค่าธรรมเนียม ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเรื่องนี้ดังนี้ 
  1. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  2. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560              
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้น าเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการจ่ายค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2560 และ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้ตัด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษา  ต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
ออก โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแก้ไขก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.11  ขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) น าเสนอเรื่องขอความเห็นในการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่งานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต.) ได้น าเสนอขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  ซึ่งผ่านการประชุมกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560             
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 2 ราย(วาระลับ) 
 มติที่ประชุม (วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 คณะกรรมการสภาวิชาการมีเรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 
 1. สภาวิชาการขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2560 และการเตรียมการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ  
ในการประชุมครั้งต่อไป 
 2. ขณะนี้แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล มหาวิทยาลัยเปิด วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปิดให้เรียนฟรี อยู่ฟรี จ านวนมาก จึงส่งผลกระทบให้นักเรียน
ศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัยน้อยลง ดังนั้นสถาบันในระดับอุดมศึกษาต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ 
ให้ได้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายไม่รับบรรจุอาจารย์ใหม่ หากจะรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเท่านั้น  ถ้าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิไม่ตรงและไม่สัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์เรียนตรงคุณวุฒิ เรียนฟรีในมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนสุนันทา และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ส านักงานคุรุสภาได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาครูให้ครูเข้ารับการอบรม จ านวน 4,106              
โครงการ ๆ ละ 10,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชนได้เขียนเสนอโครงการ                  
ในระยะเวลา 1 ปี ดังนั้นการเตรียมเสนอโครงการในปีต่อไปจึงควรต้องมีการส ารวจครูจ าแนกรายต าแหน่ง           
เพ่ือก าหนดหลักสูตรที่เหมาะสม มีการส ารวจว่าเรื่องที่ครูต้องการจะพัฒนาคือเรื่องใด การพิจารณาโครงการ           
จะพิจารณาให้กับครูผู้ช่วยที่อยู่ในจังหวัด โครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่ดี มีการท างานร่วมกับชุมชน              
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขอมอบหมายให้ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน ช่วยประชาสัมพันธ์
เรื่องการเขียนเสนอโครงการของส านักงานคุรุสภาให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย 
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 4. ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยองคมนตรี            
ได้ฝากภารกิจด้านการศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ 2 ประเด็น ประเด็นแรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
มีรับสั่งให้ส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ อย่างเต็มที่ 2 เรื่องหลัก 1. การผลิตและพัฒนาครู จะต้อง               
วางระบบที่ดี และ 2. ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท าหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เตรียมการที่จะจัดสรร
งบประมาณให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง แห่งละ 5,000,000 บาท เพ่ือน าไปพัฒนาท้องถิ่น 
 5. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ เสนอความร่วมมือในการบริการวิชาการ  ISSP 
(Interactive Science And Social Project) โดยจะมีบันทึกการตกลงพัฒนารายวิชาร่วมกัน ซึ่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนักศึกษาร่วมด้วย 
 6. มีหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสั่งการให้ อธิการบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ก าหนดพ้ืนที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือเป็นโมเดลตัวอย่างในการท างาน  มหาวิทยาลัย
จะตั้งงบประมาณรายได้ไว้ ซึ่งโครงการแต่ละโครงการจะมีอาจารย์ในทุกสาขาวิชาเป็นกรรมการด าเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ในวันพุธที่ 2 
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ในวันพุธที่ 2 
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

 
 

 


