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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่7/2560 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 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.  ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    ติดภารกิจ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  ฝ้ายเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.นริสานันท์  เดชสุระ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  

 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 อธิการบดีขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวขอบพระคุณคณะกรรมการสภาวิชาการ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในวันนี้ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ  รายงานข้อมูลจ านวน
นักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้มีนักศึก ษา              
รอบโควตา โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน รอบ Admissions รอบ 1 รอบ 2 และรอบ 3  ทั้งสิ้น 1,361 ราย 
 มติที่ประชุม รับทราบ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
  1. ในสาขาวิชาที่มีนักศึกษาภาคปกติต่ ากว่า 10 คน คณะและสาขาวิชามีความคิดเห็นและมี
แนวทางด าเนินการอย่างไร คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการต้องประชุมปรึกษาหารือและ
สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน  
  2. อาจารย์ผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการแนะแนว และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
หรือไม่  ขอให้ทุกภาคส่วนด าเนินการร่วมกัน 
  3. สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดนโยบายและมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
    ในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ และเกณฑ์/คุณสมบัติการรับนักศึกษาภาคปกติ  
    ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.อดิศร  ภู่ สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ   น า เสนอ  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ และเกณฑ์/
คุณสมบัติการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้ที่ประชุมรับทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 
  1. คุณสมบัติเฉพาะในการรับนักศึกษาภาคปกติ นั้น หลักสูตรเป็นผู้ก าหนด สภามหาวิทยาลัยเป็น               
ผู้ก าหนดนโยบาย หากสาขาวิชาจะก าหนดเกณฑ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 นักศึกษาจะไม่เรียน                    
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยเสียโอกาส ดังนั้นสาขาวิชาควรก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะเรื่องเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกสาขาวิชา 
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  2. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า มติที่ประชุม          
คณะครุศาสตร์ มีมติให้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะในการรับนักศึกษาภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2561                
(รอบ Portfolio) ผู้สมัครเรียนต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  เนื่องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา              
ได้ก าหนดเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 ไว้ในเล่มหลักสูตร ดังนั้นเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มติที่ประชุม             
คณะครุศาสตร์จึงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเหมือนกันทุกสาขาวิชา 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 6/2560 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560  ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่           
5  กรกฎาคม 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 6/2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 6/2560 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 6/2560 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า 2-2 บรรทัดที่ 3 แก้ไขเวลา 13.00 น. แก้ไขเป็น 09.00 น. 
 2. ให้เพ่ิมเติม รศ.ปราณี  ตันประยูร ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ ในรายชื่อผู้มาประชุม 
 3. หน้า 2-9 มติที่ประชุม  นายกรีพงษ์  เทียมเสวต แก้ไขเป็น นายกรีพงษ์  เทียมเศวต 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2560 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและ
ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 6/2560 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-7] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 

 

รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 6/2560 

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
3 สืบเนื่องจากการประชุม 

คร้ังท่ี 5/2560 
 

 

3.7 การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

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

เห็นชอบในหลักการ และมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
เลขานุการ ก.พ.ต.  และงานนิติการ 
ปรึกษาหารือในการจัดท า  
(ร่าง) ข้อบังคับร่วมกัน โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้า
งานนิติการ เลขานุการ ก.พ.ต. และ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข โดยจะ
น าเรื่องน าเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ย ก ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2559 (ครั้งท่ี 2)  
ภาคปกติ จ านวน 453 ราย และ 
ภาคพิเศษ (เสาร-์อาทิตย์)  
จ านวน 67  ราย รวมทั้งสิ้น 520 ราย 
 
 
 
 

เห็นชอบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาแล้ว  
และได้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งท่ี 2)  
ภาคปกติ จ านวน 453 ราย และภาคพิเศษ 
(เสาร-์อาทิตย์) จ านวน 67  ราย รวมทั้งสิ้น 
520 ราย 

5.2 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ประจ าภาคเรียนท่ี 3/2559  (ครั้งที่ 1) 
จ านวน 4 ราย 
 
 
 

เห็นชอบในระดับ ป.บัณฑติวิชาชีพครู 
จ านวน 1 ราย  ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา จ านวน 
3 ราย  ให้ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาน ากลับไปแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาแล้ว ขณะนี้ได้แก้ไขเรียบร้อย
แล้ว โดยจะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2560
ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 เป็นวาระ
สืบเนื่องจากการประชุม 

5.3 ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
แบบมีเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและคณบดีคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แล้ว และได้น าเรือ่งนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปิด
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2554) (สมอ.08) โดยมเีงื่อนไข
การปิดหลักสตูรเมื่อนักศึกษาส าเรจ็
การศึกษาเรยีบร้อยแล้ว หรือพ้นสภาพจาก
การเป็นนักศึกษา 

5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบบัปี 
พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 

เ ห็ น ชอบ   แ ล ะ น า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและคณบดีคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แล้ว  และได้น าเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) 
(สมอ.08) 
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5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  
และได้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเหน็ชอบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ  และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  
และได้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเหน็ชอบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  
(สมอ.08) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ  และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป  

เลขานกุารสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและคณบดีคณะครุศาสตรแ์ล้ว  
และได้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเหน็ชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 

5.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
เรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ  โดยคณะกรรมการสภา
วิชาการมีข้อสังเกตว่า ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาควรแนบ
ผลงานทางวิชาการของอาจารยเ์พื่อ
ประกอบการพิจารณาให้สภา
มหาวิทยาลยัด้วย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและคณบดีคณะครุศาสตรแ์ล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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5.9 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) และสาขาวิชา
ภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)   
(สมอ.08) 
 

เห็นชอบ  เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหาร
หลักสตูรแล้ว  ขณะนี้อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
 
 

5.10 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชาและการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน  
หน่วยกิตรายวิชาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  
พ.ศ. 2560 และ (ร่าง)ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 
หน่วยกิตรายวิชาจากสถาบัน 
การศึกษา ต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
 

เห็นชอบในหลักการ โดยให้ตัด  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 
หน่วยกติรายวิชาจาก 
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  
พ.ศ. 2560 ออก โดยมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแก้ไขก่อน  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก าลังด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯอยู่ โดยจะน าเรื่อง
นี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.11 ขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 
 
 

เห็นชอบ และให้น าเข้า 
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล เลขานุการ ก.พ.ต 
เรียบร้อยแล้ว  งานบริหารงานบุคคลจะน า
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 9/2560 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 

6 เร่ืองน าเสนอจากคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 

 
 

 1. สภาวิชาการขอให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการรายงานจ านวนนักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560 
และการ เตรี ยมการรับนั กศึ กษา
ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการทราบ   
ในการประชุม ครั้งต่อไป 
 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
6 เร่ืองน าเสนอจากคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ (ต่อ) 
 

 

 2. ขณะนี้แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเปิด วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
เปิดให้เรียนฟรี อยู่ฟรี จ านวนมาก  
จึงส่งผลกระทบให้นักเรียนศึกษาต่อ  
ในระดับมหาวิทยาลัยน้อยลง ดังนั้น
สถาบันในระดับอุดมศึกษาต้องปรับ 
กลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้  
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทามีนโยบายไม่รับบรรจุ
อาจารย์ใหม่ หากจะรับสมัครอาจารย์
ใหม่  อาจารย์ต้ องมี คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเท่านั้น ถ้าอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิไม่ตรงและไม่
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทาจะส่งเสริมและพัฒนาให้
อาจารย์เรียนตรงคุณวุฒิ เรียนฟรี ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วให้ท าหน้าที่
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 .  ส า นั ก ง านคุ รุ ส ภ า ไ ด้ จั ด ส ร ร
งบประมาณโครงการพัฒนาครูให้ครู          
เข้ ารั บการอบรม จ านวน 4,106              
โครงการ ๆ ละ 10,000 บาท ให้กับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเอกชนได้ เขียนเสนอ
โครงการในระยะเวลา 1 ปี ดังนั้นการ
เตรียมเสนอโครงการในปีต่อไปจึงควร
ต้ อ งมี ก า รส า ร วจครู จ า แนกราย
ต าแหน่ ง  เพื่ อก าหนดหลั กสู ตรที่
เหมาะสม มีการส ารวจว่าเรื่องที่ครู
ต้องการจะพัฒนาคือเรื่องใด การ
พิจารณาโครงการจะพิจารณาให้กับครู
ผู้ช่วยที่อยู่ในจังหวัด โครงการที่เสนอ
ต้องเป็นโครงการที่ดี  มีการท างาน
ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น  ใ น ส่ ว น ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห้             
ด ร . ช ม พู นุ ท   สุ ข ห ว า น  ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเขียนเสนอ 

รับทราบ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
6 เร่ืองน าเสนอจากคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ (ต่อ) 
 

 

 โครงการของส านักงานคุรุสภาให้กับ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ด้วย 

 
 

 4. ในหลวงรัชกาลที่10 ทรงรับสั่งให้
กระทรวงศึกษาธิการดูแลมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ โดยองคมนตรีได้ฝากภารกิจ
ด้านการศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการ 2 ประเด็น ประเด็นแรก 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ส่งเสริม
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ อย่าง
เต็มที่ 2 เรื่องหลัก คือ 1) การผลิต
และพัฒนาครู จะต้องวางระบบ 
ที่ด ีและ 2) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท า
หน้าที่พัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ 
เ พื่ อ เ ข้ า ไ ป ช่ ว ย เ ห ลื อ เ บื้ อ ง ต้ น 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ เตรียมการที่จะ
จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่งๆ 5,000,000 บาท 
เพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่น 

รับทราบ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ได้เสนอความร่วมมือ 
ในการบริการวิชาการ  ISSP  
(Interactive Science And Social 
Project) โดยจะมีบันทึกการตกลง
พัฒนารายวิชาร่วมกัน ซึ่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนักศึกษา            
ร่วมด้วย 
6 .  มี ห นั ง สื อ จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัง่การให้ 
อธิการบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ก าหนดพื้นที่ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็น
โ ม เ ด ล ตั ว อ ย่ า ง ใ น ก า ร ท า ง า น  
มหาวิทยาลัยจะตั้งงบประมาณรายได้
ไว้ ซึ่งโครงการแต่ละโครงการจะมี
อาจารย์ในทุกสาขาวิชาเป็นกรรมการ
ด าเนินงาน 

รับทราบ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 โดยคณะกรรมการสภาวิชาการได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือหารือกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่               
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามอบอ านาจให้สภาวิชาการท าหน้าที่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ท าหนังสือตอบข้อหารือมาแล้วหรือยัง 
หากมีหนังสือตอบกลับมาแล้วขอให้มหาวิทยาลัยรายงานให้สภาวิชาการรับทราบด้วย 
 2. อธิการบดีต้องมอบนโยบายให้ทุกคณะไปจัดตั้งศูนย์รับสมัครที่โรงเรียน 1 ศูนย์ 1 โรงเรียน โดยศูนย์นี้
มีหน้าที่ด าเนินการรับเข้านักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยมอบหมายให้คณบดีหรือส่วนกลางประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และมหาวิทยาลัยไม่ต้องเก็บเงินค่ารับสมัคร  
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มีศูนย์การเรียนรู้ในโครงการดาวล้อมรอบ (ดาวคือ 
หมู่บ้านในพ้ืนที่ และเดือน คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร) โดย ธนาคารเพ่ือการการเกษตร
และสหกรณ์ท าหน้าที่ให้ยืมเงินและให้ความรู้ เรื่องโครงการเกษตร เรื่องการบริหารจัดการการเกษตร                   
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ท าหน้าที่เป็นหลักในการให้ความรู้ เป็นเบญจภาคี โครงการนี้
มีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมากโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือร่วมกับชุมชน 
 4. อธิการบดีแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปรับ
สมัครนักเรียนที่โรงเรียนโดยตรง โดยมหาวิทยาลัยไม่เก็บเงินค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ขณะนี้ยังขาดการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ในระดับสาขาวิชา ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว
บัณฑิตจะมีอาชีพใดรองรับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 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 

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 
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ที ่ สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

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 

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 
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ที ่ สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

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 10 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  สกอ.ส่งคืน
หลักสตูร วันท่ี 8 
มิถุนายน 2560 

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. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันที่ส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันที ่
สกอ.

รับทราบ 
การด าเนินการ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี คร้ังท่ี วันเดือนปี 

8 ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร 

4/2560 18 เม.ย.
60 

8/2560 12 ก .ค. 
60 

   

9 รป.บ. สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

6/2560 2 ก.ค.60 8/2560 12 ก .ค. 
60 

 -  

10 รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสตูรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560) 

6/2560 2 ก.ค.60 8/2560 12 ก .ค. 
60 

   

 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด 
    หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (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 

 
 
 
ที ่

 
 
 

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 

สภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ วันท่ีส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันท่ี สกอ.รับทราบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/2559 10 ธ.ค. 
2559 

11/2559 21 ธ.ค. 
2559 

23 ม.ค. 
2560 

 

2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/2559 10 ธ.ค. 
2559 

11/2559 18 ม.ค. 
2560 

18 ก.พ. 
2560 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2559              
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2559              
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ระเบียบวาระท่ี 3.3  การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

   ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559  (ครั้งที่ 1) จ านวน 3 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) จ านวน 3 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จ านวน 4 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู  ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559  (ครั้งที่ 1) จ านวน 1 ราย  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 3 ราย  ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาน ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 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 แต่บทคัดย่อยังไม่ผ่านและต้องแก้ไขให้
ถูกต้อง  จะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร รวมถึง จ่าสิบเอกเจษฎา  แก้วบ้านดอน ซึ่งได้ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่  4 ฉบับที่  2 เดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 6. คณะที่เป็นเจ้าของและตีพิมพ์วารสารควรแต่งตั้งคณะกรรมการภายในขึ้นมา จ านวน 1 ชุด เพ่ือ
ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของวารสารก่อนการตีพิมพ์ 

 7. ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาน าเอกสารบทคัดย่อภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์เสนอให้
อธิการบดีตรวจสอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 8. ให้น าเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
  บัดนี้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ต่อไป  

ระดับมหาบัณฑิต  นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
       เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร                 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2560 วันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

[2-16] 
 
   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 

   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 3 ราย  

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวน 

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

รวม 1 2 3 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) จ านวน 3 ราย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) จ านวน 3 ราย และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
-ไม่ม-ี 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณายกเลิกการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   
    ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  
    จ านวน 3 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การพิจารณายกเลิกการเสนอ
ให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติและภาค
พิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 3 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ได้มีการประชุมอนุมัติ                     
การประเมินผลการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 520 ราย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 และได้เสนอขอความเห็นชอบ
ชอบการเสนอให้ปริญญาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และ           
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559              
(ครั้งที่ 2) ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 520 ราย ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560  นั้น ปรากฏว่าได้ตรวจสอบภายหลังพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับการเสนอให้ปริญญาของ
นักศึกษา จ านวน 3 ราย ดังนี้  

 1. นายปรัชญา  มาอีน รหัสนักศึกษา 15642380 สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต เลขท่ี อย. 0730110/2560 เนื่องจากในระหว่างจัดท าเอกสารฉบับจริงพบว่า นักศึกษาได้มี
การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2559 ในรายวิชา 1500108 การพูดเพ่ือพัฒนาชีวิต จึงไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ 

 2. นางสาวอัจฉรีย์  บัวเขียว รหัสนักศึกษา 25642098 สาขาวิชา การจัดการ  หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต เลขที่ อย. 0730074/2560 เนื่องจากในระหว่างจัดท าเอกสารฉบับจริงพบว่า นักศึกษาได้มี
การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2559 ในรายวิชา 3564805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ จึงไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ 

 3. นายกลวัฒน์  แคล่วคล่อง รหัสนักศึกษา 25542114 สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต เลขที่ อย. 0730112/2560 เนื่องจากในระหว่างจัดท าเอกสารฉบับจริงพบว่า 
นักศึกษาได้มีการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2559 ในรายวิชา 3504813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และค้างช าระค่าเทอมในภาคเรียนดังกล่าว จึงไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 
2/2559 ได้ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการพิจารณายกเลิกการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-
อาทิตย์) จ านวน 3 ราย 
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาเสนอให้พิจารณายกเลิกการเสนอให้ปริญญาแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-
อาทิตย์) จ านวน 3 ราย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 

 1. ควรเสนอระเบียบวาระนี้ให้สภามหาวิทยาลัยพิจาณาเป็นวาระลับ  เกรงว่าหากมีผู้น าเรื่องนี้ไป
เผยแพร่มหาวิทยาลัยจะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับบุคคลภายในและภายนอก และควรเสนอเรื่องนี้ไปพร้อมกับการ
พิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 

 2. ต่อไปอย่าให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก  เป็นความผิดพลาดร้ายแรง ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียน
ส าคัญ หากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกให้แบ่งความรับผิดชอบเป็นขั้นตอน มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ต้องก าชับ ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย  และ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องด าเนินการตามกระบวนการด้วยความรอบคอบ สังเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้องก่อนเสนออนุมัติผลการศึกษา 

 3. เจ้าหน้าที่ควรต้องสังเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง สภาวิชาการไม่ได้ลงไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
ต่อไป หากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดข้ึนสภามหาวิทยาลัยก็จะไม่เชื่อถือสภาวิชาการอีกต่อไป  

 4. หากสภาวิชาการเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาในครั้งต่อไป มติที่ประชุมจะต้องระบุว่า เห็นชอบ
ตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี    

 5. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประชุมหารือ และวางแผนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้ในการพัฒนาการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา และหาผู้รับผิดชอบในการตรวจการส าเร็จ
การศึกษา และให้น าเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป 

 6. กองบริการการศึกษาควรสร้างแบบฟอร์มให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา
เป็นขั้นตอนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
    ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 3)  ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 3  ราย  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การพิจารณาเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 3)  ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 
3  ราย  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  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  
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  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 18 
กรกฎาคม 2560  
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 9 สิงหาคม 2560 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูลต่อไป 

บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 3) รวมทั้งสิ้น 3 ราย 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

รวม
ทั้งสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
           ภาคพิเศษ                       
บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 2 2 2 
บัญชีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 

รวม  -  -  -  -  -   -  - 3 3 3 
รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -   -  -  - 3 3 3  

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559  (ครั้งที่ 3) ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 3 ราย  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559  (ครั้งที่ 3) ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 3 ราย และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    ประจ าภาคเรียนที่ 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 
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 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 

ระดับดุษฎีบัณฑิต  นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
        เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนด 

  ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว  
  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสอบผ่านก่อน
สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนไม่
ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันได้ นักศึกษาอาจได้รับ
การยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
   ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
   ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจจบ
บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 
   ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

ระดับมหาบัณฑิต  นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม.               

(การบริหารการศึกษา) 
  ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
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  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   

  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

  ผ่านการสอบประมวลความรู้  
  ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปาก

เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
  ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ  
  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ    
 

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

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 2.1 - 2 2 
2 ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  

แผน ก แบบ ก2 
 1 1 

3 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้)  
แผน ก แบบ ก2 

- 1 1 

รวม - 4 4 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 1) ในระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย ส าหรับในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา จ านวน 2 ราย สภาวิชาการไม่เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา โดย
ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภา
วิชาการในการประชุมครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. ตรวจสอบหน้า 8 บทคัดย่อภาษาไทยของ นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ ไม่ตรงกับ บทคัดย่อหน้า 12             
ที่ไปน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และหน้า 13 บทคัดย่อภาษาไทยของ นางสาวสุภัททา อินทรศักดิ์ 
ไม่ตรงกับบทคัดย่อหน้า 16 ที่ไปน าเสนอในการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา               
ที่ประชุมขอให้เขียนวัตถุประสงค์การวิจัยให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
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2. นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ                 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็น
มาตรฐานขั้นต่ าใช่หรือไม่ ถ้านักศึกษาน าเสนอผลงานแล้วก็ส าเร็จการศึกษาใช่หรือไม่ หากจะมีการแก้ไข
ข้อบังคับจะได้หรือไม่ เพราะถือว่าเป็นมาตรฐานระดับปริญญาเอก หากจะยกระดับควรน าเสนอเป็น Paper              
ในระดบันานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นตัวชี้วัดทางด้านหลักสูตรด้วย 

3. หน้า 10 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารที่แนบมา ไม่ใช่หนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ เป็นปก
เอกสารประชุมวิชาการ ABSTRACT : บทคัดย่อ อย่างเดียว  ควรแนบหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความฉบับ
เต็มเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมด้วย และน าเข้าสภาวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป 

4. ทบทวนการเขียนบทคัดย่อ เช่น เขียนวัตถุประสงค์เพียงหนึ่งข้อ ผลการวิจัยตอบไม่ตรงวัตถุประสงค์ 
แต่เขียนตอบเป็น 3 ขั้นตอน และในบทคัดย่อไม่ควรใส่ค่าเฉลี่ย 

5. คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอความคิดเห็นว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น ควรพิจารณาเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท าวิจัย 
เพ่ือที่จะได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ทั้งนี้ในการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไปที่ มีระเบียบ
วาระการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอให้แนบข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามาด้วย 

6. ให้ตรวจสอบการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย อีกครั้ง และให้แนบ
เอกสารยืนยันการตีพิมพ์บทความใช้ในเอกสารประกอบการประชุม และน าเข้าสภาวิชาการในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    จ านวน 4 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 4 ราย (วาระลับ)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีงานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว.) ได้น าเสนอขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย (วาระลับ) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 
ที่ 5.4  โดยผ่านการประชุมกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 4 ราย  
  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการและการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั้ง 4 ราย
ข้างต้น เนื่องจากเป็นผลงานทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย (วาระลับ) 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 รายแล้ว เห็นตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต) เสนอ
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย (วาระลับ) โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การเสนอขอพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชานั้น อาจารย์ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งควรขอใน
สาขาวิชาที่ชัดเจนในสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ในสาขาวิชาที่มีนักศึกษาภาคปกติต่ ากว่า 10 คน คณะและสาขาวิชามีความคิดเห็นและมีแนวทาง 
การด าเนินงานอย่างไร  คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการต้องประชุมปรึกษาหารือและสังเคราะห์
ข้อมูลร่วมกัน  
 2. อาจารย์ผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการแนะแนว และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติหรือไม่              
ขอให้ทุกภาคส่วนด าเนินการร่วมกัน 
 3. สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดนโยบายและมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
    ในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ และเกณฑ์/คุณสมบัติการรับนักศึกษาภาคปกติ  
    ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติเฉพาะในการรับนักศึกษาภาคปกติ นั้น หลักสูตรเป็นผู้ก าหนด สภามหาวิทยาลัยเป็น               
ผู้ก าหนดนโยบาย หากสาขาวิชาจะก าหนดเกณฑ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 นักศึกษาจะไม่ เรียน                    
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยเสียโอกาส ดังนั้นสาขาวิชาควรก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะเรื่องเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกสาขาวิชา 
 2. ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า มติที่ประชุมคณะ                
ครุศาสตร์ มีมติให้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะในการรับนักศึกษาภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) 
ผู้สมัครเรียนต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  เนื่องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้ก าหนดเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 ไว้ในเล่มหลักสูตร ดังนั้นเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มติที่ประชุมคณะครุศาสตร์จึง
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเหมือนกันทุกสาขาวิชา 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2560 วันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

[2-24] 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.3  การประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  
    ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) 
 คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือหารือกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามอบอ านาจให้สภาวิชาการท าหน้าที่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ท าหนังสือตอบข้อหารือมาแล้วหรือยัง หากมี
หนังสือตอบกลับมาแล้วขอให้มหาวิทยาลัยรายงานให้สภาวิชาการรับทราบด้วย 
 2. อธิการบดีต้องมอบนโยบายให้ทุกคณะไปจัดตั้งศูนย์รับสมัครที่โรงเรียน 1 ศูนย์ 1 โรงเรียน โดยศูนย์นี้
มีหน้าที่ด าเนินการรับเข้านักศึกษาเข้าศึกษาต่อ และมอบหมายให้คณบดีหรือส่วนกลางประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทั้งนีม้หาวิทยาลัยไม่ต้องเก็บเงินค่ารับสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น  
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มีศูนย์การเรียนรู้ในโครงการดาวล้อมรอบ (ดาวคือ 
หมู่บ้านในพ้ืนที่ และเดือน คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร) โดย ธนาคารเพ่ือการการเกษตร
และสหกรณ์ท าหน้าที่ให้ยืมเงินและให้ความรู้เรื่องโครงการเกษตร เรื่องการบริหารจัดการการเกษตร โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ท าหน้าที่เป็นหลักในการให้ความรู้  เป็นเบญจภาคี  โครงการนี้            
มีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือร่วมกับชุมชน 
 4. อธิการบดีแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปรับ
สมัครนักเรียนที่โรงเรียนโดยตรง โดยมหาวิทยาลัยไม่เก็บเงินค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ขณะนี้ยังขาดการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ในระดับสาขาวิชา ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว
บัณฑิตจะมีอาชีพใดรองรับ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 ในวันพุธที่ 27 
กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 ในวันพุธที่ 27 
กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการสภาวิชาการได้ก าหนดปฏิทินการประชุมสภาวิชาการใหม่ จากเดิม
ประชุมวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน แต่เนื่องจากปฏิทินการประชุมของสภามหาวิทยาลัยก าหนดประชุม               
สภามหาวิทยาลัยเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ท าให้การพิจารณาเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ไม่ทันก าหนดเวลา ดังนั้นมติที่ประชุมสภาวิชาการจึงก าหนดปฏิทินการประชุมใหม่ ซึ่งจากเดิมประชุมวันพุธ
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เป็น ประชุมวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เพ่ือให้ทันการเสนอวาระเข้าที่ประชุม              
สภามหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน
ทราบต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 10.50 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
      นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 
 

 


