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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่10/2560 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
8.  ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  ฝ้ายเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
10.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.นริสานันท ์ เดชสุระ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2.  นายปกาศิต  เจิมรอด   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.  ผศ.ดร.อัฉจรา หล่อตระกูล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4.  นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
5.  นางสาวณัฐรดา ไหมมาลา  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
6.  นางสาวมนภัทร บุษปฤกษ์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
7.  นางสาวสุวรรณา สิทธนาวิวัฒน ์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
8.  นายสรพล  ขันติยาสุวรรณ  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
9.  นายกวินภพ  สายเพ็ชร์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
10. นายพัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน ์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
11.  รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12.  ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.  นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์    อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15.  นางสาวชลวิภา   สุลักขณานุรักษ์  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
 ดร.เกษม  บ ารุงเวช อธิการบดี  ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม  บ ารุงเวช   อธิการบดี ประธานการประชุม  แจ้งให้ประชุมทราบดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 9/2560 (วาระพิเศษ)  ซึ่งมีวาระพิจารณาเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ า 
ภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 112 ราย ทั้งนี้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะได้น าวุฒิการศึกษาไปสมัครงานเพ่ือ
บรรจุเป็นข้าราชการต่อไป  โดยมหาวิทยาลัยได้น าเรื่องนี้บรรจุเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ            
การใหป้ระกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน 112 ราย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว  
 2. รศ.ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) เสนอว่า เห็นด้วยกับการ
พิจารณาเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดังกล่าว และให้เป็นนโยบายว่ามหาวิทยาลัยจะต้องยึด
หลักประโยชน์ของนักศึกษาเป็นส าคัญ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ท าหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุม
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่           
4 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง             
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 8/2560  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 8/2560 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า [2-18] บรรทัดที่ 10 และบรรทัดที่ 20 มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
 2. หน้า [2-20] และหน้า [3-3] มติที่ประชุมขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบ แก้ไขเป็น คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบ 
 3. หน้า [2-28] ข้อ 4 บรรทัดที่ 4 ซึ่งโรงเรียนสาธิตสาธิต แก้ไขเป็น ซึ่งโรงเรียนสาธิต 
 4. หน้า [3-2] ระเบียบวาระที่ 3.4 เรื่องการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
แก้ไขเป็น การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 
1) จ านวน 2 ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2560 และครั้งที่ 9/2560 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2560 และครั้งที่ 9/2560 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.                 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และครั้ง
ที ่9/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [2-7]  ถึง [2-12] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 และครั้งที่ 9/2560 
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. 

และครั้งที่ 9/2560 เม่ือวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
3 สืบเนื่องจากการประชุม 

ครั้งที่ 8/2560 
  

3.4 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคเรียนท่ี 3/2559  (ครั้งที่ 1) 
จ านวน 2 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเสนอให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 
3/2559 (ครั้งท่ี 1) จ านวน 2 ราย 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ                 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว และส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาได้น าเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
12/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  
ที่ประชุมมีมติอนุมัตติามที่ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเสนอให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
โท ประจ าภาคเรียนท่ี 3/2559  (ครั้งท่ี 1) 
จ านวน 2 ราย 

5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา   
5.1 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ(ภาคฤดูร้อน/2559) จ านวน 
170 ราย และภาคพิเศษ (เสาร-์
อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 3/2559 
จ านวน 149 ราย  รวมทั้งสิ้น จ านวน 
319 ราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
เสนอให้ปรญิญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ภาคฤดู
ร้อน/2559) จ านวน 170 ราย และ 
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาค
เรียนที่ 3/2559 จ านวน 149 ราย  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 319 ราย โดย
คณะกรรมการสภาวิชาการมี
ข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงต้องน าเรื่อง 
การขออนุมัติการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560 กองบริการการศึกษาจึงควร
เสนอวาระการพิจารณาขออนุมตักิาร
ให้ปริญญาแกผู่ส้ าเรจ็การศึกษา 
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัในวันท่ี 
11 ตุลาคม 2560  ซึ่งหากด าเนินการ
อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จ
การศึกษาล่าช้า จะส่งผลท าให้
นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาเสีย
โอกาสในการสอบบรรจุและแข่งขัน
ในงานราชการ และเอกชน 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว และกองบริการการศึกษาได้
น าเรื่องนี้เสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมัตติามที่กองบริการ
การศึกษาเสนอให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรภีาคปกติ 
(ภาคฤดูร้อน/2559) จ านวน 170 ราย และ 
ภาคพิเศษ (เสาร-์อาทิตย์) ประจ าภาคเรยีน
ที่ 3/2559 จ านวน 149 ราย  รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 319 ราย 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี 
พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
(สมอ.08) และเสนอว่าหากมีการถอน
เรื่องออกจากวาระการประชุมในครั้ง
ต่อไปขอให้แจ้งเหตผุลให้ทราบด้วย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว 
 
 
 
 
 

5.3 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ทรงคณุวุฒิ
เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ 
 
 
 
 
 
 

ให้น ากลับไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
โดยมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์น าเสนอเป็น (ร่าง) 
ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา  พร้ อมแนบ
ประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณา และให้น า
เรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการครั้งต่อไปในระเบียบ
วาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต จ านวน 4 สาขาวิชา (สมอ.08) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (5 ปี)  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (5 ปี)  (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย  (5 ปี) (ฉบับปี 
พ.ศ. 2557) (สมอ.08) โดยให้แกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ          

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะครุศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้คณะครุศาสตรไ์ดด้ าเนินการเสนอ
วาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 
12/2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 

5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
(สมอ.08) 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดย
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ                 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ด าเนินการเสนอวาระเข้าท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 
ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
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5.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 4572710 พัฒนา
มนุษย์และครอบครัว (สมอ.08) 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2559) และปรับค าอธิบาย
รายวิชา 4572710 พัฒนามนุษย์และ
ครอบครัว (สมอ.08) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ                 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ด าเนินการเสนอวาระเข้าท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 
ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
 
 

5.7 ขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย  (วาระลับ) 
 
 
 
 
 
 

คณะกร รมการสภาวิ ช ากา ร ไ ด้
พิจารณาการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน  1  ร ายแล้ ว  เห็ นตามที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร  ( ก . พ . ว . )  เ ส น อ               
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงังาน
บุคคล และเลขานุการ ก.พ.ต. เรียบร้อย
แล้ว และงานบุคคลได้น าเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 
เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
(วาระลับ) 
 

5.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)  
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ (5 ปี)  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)  
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ                 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะครุศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้คณะครุศาสตรไ์ดด้ าเนินการเสนอ
วาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 
12/2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 

5.9 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรครุศาสตร        
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
เรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 
  
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการการ
เรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  
(สมอ.08) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ                 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและประธานกรรมการบริหาร
หลักสตูรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาไดด้ าเนนิการ
เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 
ครั้งท่ี 12/2560 ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560 
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5.10 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาวิชาชีพ
ครู (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)  
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูรประกาศนยีบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ฉบับปี  
พ.ศ. 2557) (สมอ.08) โดยให้แกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ                 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและประธานกรรมการบริหาร
หลักสตูรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาไดด้ าเนินการ
เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 
ครั้งท่ี 12/2560 ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560 

5.11 ขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
 
 
 
 
 
 

คณะกร รมการสภาวิ ช ากา ร ไ ด้
พิจารณาการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน  1  ร ายแล้ ว  เห็ นตามที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
(วาระลับ) 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงังาน
บุคคล และเลขานุการ ก.พ.ว. เรยีบร้อย
แล้ว และงานบุคคลได้น าเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 
เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
(วาระลับ) 
 

6 เร่ืองน าเสนอจากคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 

 
 

6.1 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีจ านวนนักศึกษาน้อย 
มหาวิทยาลัยสามารถจัดท าหลักสูตร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สิ่งแวดล้อม รวม 2 สาขาวิชาเป็น
หลักสูตรเดียวได้  เมื่อนักศึกษาส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ แ ล้ ว จ ะ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ
การศึกษา 2 สาขาวิชา ซึ่ ง เป็นที่
ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม  
หากสาขาวิชาใดมีจ านวนนักศึกษา
มาก จะเป็นที่น่าสนใจในการเข้าศึกษา
ต่อ 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียบร้อย
แล้ว โดยคณบดแีละคณาจารยไ์ดเ้ข้าพบ
นายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 กิจกรรมการรับน้องในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาส่วนมากไม่อยากเข้าร่วม
กิจกรรมรับน้องเพราะเป็นการรับน้อง
ที่ไม่สร้างสรรค์ จึงขอให้มหาวิทยาลัย/
ค ณ ะ จั ด กิ จ ก ร ร ม รั บ น้ อ ง อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ เช่น โครงการติวหนังสือ
ให้กับรุ่นน้อง การออกค่ายอาสา เป็น
ต้น 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี 
4 คณะเรยีบร้อยแล้ว  
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
6 เร่ืองน าเสนอจากคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ (ต่อ) 
 

 

6.3 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาขอให้
มหาวิทยาลยัเน้นการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก จะมีวิธีการอย่างไรให้รุ่นนอ้ง
ได้รับประสบการณ์ดี ๆ จากรุ่นพี่  
กิจกรรมเหล่านีจ้ะท าให้นักศึกษา            
มีความรูส้ึกรักและผูกพันกับ
มหาวิทยาลยั  
 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเรียบร้อยแลว้  
 
 
 
 
 
 

6.4 ขอช่ืนชมนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ท่ีตดิอันดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  
โดยที่นักเรียนสอบได้คะแนน
แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน หรือ O-Net สูงสุด 50 อันดับ
แรก จากจ านวนท้ังสิ้น 2,875 
โรงเรียน  
ทั้งที่เป็นคะแนนเฉลี่ยรวม 5 รายวชิา 
และคะแนนเฉลีย่เป็นรายวิชา 
ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคม 
อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  
ติดอันดับที่ 4  ได้ 313.28 คะแนน 

รับทราบ 

 

6.5 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัด
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ จ านวน 
30 คน ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560  
โดยมีเนื้อหาในการอบรมให้ความรู้ใน
เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน จรรยาบรรณในความเป็นครู 
ฯลฯ  

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการ และผู้อ านวยการ
กองบริการการศึกษาได้ก าหนดจัดโครงการ
พัฒนาอาจารย์ใหม่ จ านวน 30 คน  
ในวันท่ี 26-27 ธันวาคม 2560  
ณ จังหวัดนครราชสีมา 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม

คร้ังท่ี 9/2560 (วาระพิเศษ) วันที่ 7 
พฤศจิกายน 2560 

 

 

5.1 การพิจารณาเสนอให้ประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ า
ภาคเรียนท่ี 1/2560 จ านวน 112 ราย 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 
           

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงักอง
บริการการศึกษาแล้ว และได้น าเขา้ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 
เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อย
แล้ว 
 
 
 
 

 มติ ที่ ป ร ะชุ ม  รั บท ราบข้ อมู ล กา รด า เ นิ น ง านและผลการด า เ นิ น ง านต ามมติ ที่ ป ร ะชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 และครั้งที่ 9/2560 
 
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) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

28 ส.ค. 2558 7 ต.ค. 2558 21 ต.ค. 2558 25 พ.ย.59  

2 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

17 มิ.ย. 2558 4 พ.ย. 2558 18 พ.ย. 2558 5 ส.ค.59 

3 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

23 ธ.ค. 2558 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 15 ส.ค.59 
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ที ่ สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

4 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

13 ม.ค. 2559 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7 เม.ย.60  

5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 25 ม.ค. 2559 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559  27 ก.ค.59 

6 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย.59 

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

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 
1 ธ.ค.59 

8 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 60 

9 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 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 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 12 ต.ค.59 

12 หลักสูตรบัญชีบณัฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 

13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกส์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59 

14 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 17 พ.ค.60 

15 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 

16 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59 

17 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59 

18 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559 1 ธ.ค.59 

19 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59 

20 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

15 พ.ย. 2559 7 ธ.ค. 2559 18 ม.ค. 2560 7 เม.ย.60 
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  2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)                        
ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 11 หลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ส่วนอีก 9 หลักสูตร อยู่ระหว่างการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 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 20 ก.ย.
60  

สกอ.รับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรเรียบร้อยแล้ว 
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  8 ก.ย.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. 
8 ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเงินการธนาคาร 
4/2560 
5/2560 

18 เม.ย.
60 

7 มิ.ย.60 

8/2560 12 ก .ค. 
60 

11 ส.ค.60  รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรจาก สกอ. 
9 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
4/2560 
5/2560 

18 เม.ย.
60 

7 มิ.ย.60 

8/2560 12 ก .ค. 
60 

11 ส.ค.60  รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรจาก สกอ. 
10 รป.บ. สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

6/2560 2 ก.ค.60 8/2560 12 ก .ค. 
60 

31 ก.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 

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

6/2560 2 ก.ค.60 8/2560 12 ก .ค. 
60 

31 ก.ค.60  รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรจาก สกอ. 
11 รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถิ่น (หลักสตูรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560) 

6/2560 2 ก.ค.60 8/2560 12 ก .ค. 
60 

31 ก.ค.60  รอการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสตูรจาก สกอ. 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด 
    หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูลการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2560             
มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ วันท่ีส่ง

เอกสาร
ให ้สกอ. 

วันท่ี สกอ.รับทราบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือนป ี

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

4/2560 18 
เม.ย. 
2560 

8/2560 12 ก.ค. 
2560 

11 ส.ค. 
2560 

  

2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

5/2560 7 มิ.ย. 
2560 

9/2560 9 ส.ค. 
2560 

7 ก.ย. 
2560 

  

3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2560 5 ก.ค. 
2560 

9/2560 9 ส.ค. 
2560 

7 ก.ย. 
2560 

  

4 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2560 5 ก.ค. 
2560 

9/2560 9 ส.ค. 
2560 

7 ก.ย. 
2560 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ วันท่ีส่ง

เอกสาร
ให ้สกอ. 

วันท่ี สกอ.รับทราบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือนป ี

5 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

5/2560 7 มิ.ย.
2560 

10/2560 27 ก.ย. 
2560 

25 ต.ค. 
2560 

  

6 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

5/2560 7 มิ.ย.
2560 

10/2560 27 ก.ย. 
2560 

25 ต.ค. 
2560 

  

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2559              
 มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
    หรืองานสร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น ากลับไปปรับปรุงแก้ไข 
โดยให้เสนอเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้แนบประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา และน าเสนอสภาวิชาการเป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทาง
วิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภท
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ และให้น าเสนออธิการบดีเพ่ือลงนาม โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบแก้ไขชื่อต าแหน่งทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
 2. ปรับรูปแบบและการอ้างอิงหลักการเหตุผล และอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.

ก าหนด 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/469 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 นั้น 

 บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/1920 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 
 มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
    จ านวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 7 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ราย 
    ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559  (ครั้งที่ 3)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอให้ปริญญาเอก จ านวน                 
1 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 3)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2559 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่                      
2/2560  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 จ านวน 8 ราย  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 3) ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
บริหารการศึกษา จ านวน 1 ราย และในระดับปริญญาโท จ านวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย โดยผ่านกระบวนการ
ดังนี้ 

 1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอส าเร็จการศึกษากับทาง ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 2. เจ้าหน้าที่ฯ ท าการตรวจสอบแบบค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอ

ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษาแก่

เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 

   เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนด 

  ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว  
  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยนาย
ทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสอบผ่านก่อน
สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนน          
ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันได้  นักศึกษาอาจ
ได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
  ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ 
  ลงตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
 ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 

   เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการ หลักสูตร 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม. (บรหิารธุรกิจ)และหลักสูตร 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
   ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   
   นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
   ผ่านการสอบประมวลความรู้  
   ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
   ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
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   ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ  
   น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560                       
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 1 ราย 
   น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 ราย 
   ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกันยายน 2559 
– กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 1 ราย 
   ไม่ได้ลงตีพิมพ์วารสารวิชาการจ านวน 4 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาแผน ข ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไม่ได้ก าหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน 
   ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ตามแผน ก ได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ   
 

จ านวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 3)  จ านวน  8 ราย 

ล า
ที ่

หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ด.(การบริหารการศึกษา) แบบ 2.1 1 - 1 
2 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2 - 1 1 
3 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้ แผน ก แบบ ก2 - 1 1 
4 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข 1 3 4 
5 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข 1 - 1 

รวม 3 5 8 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอก จ านวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 
(ครั้งที่ 3)  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 1 ราย โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

ส่วนการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 7 ราย ที่ประชุม             
ยังไม่พิจารณาและมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปด าเนินการตรวจสอบแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้ 

1. แก้ไขข้อความหน้า 6 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ให้แก้ไขในช่องวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ เป็น ชื่อแหล่งตีพิมพ์หรือชื่อวารสาร ไม่ใช่เป็นการประชุมวิชาการ ส่วนหน้า 7 ให้ตัดค าว่า “ลง”ออก 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ควรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก               
ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเลือกที่เป็นลูกศิษย์  และประธานจะต้องแนบผลงานวิจัยเพ่ือให้ทราบว่าท างานวิจัยอะไร
เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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3. มีข้อเสนอแนะว่าควรก าหนดให้นักศึกษาเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ หรือมีการน าเสนอผลงาน            

ในต่างประเทศบ้าง โดยสาขาวิชาอาจก าหนดว่าจะต้องลงวารสารระดับใด 
4. วิทยานิพนธ์ราย นายนพปฎล  บุญพงค์ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่างานวิจัยที่ท ายังไม่มีอะไรที่เป็นข้อ

ค้นพบที่แปลกใหม่หรือแตกต่าง และหน้า 9 Abstract บรรทัดที่ 8 ให้ปรับขึ้นมาเป็นบรรทัดที่ 7 
5. วิทยานิพนธ์ราย นางอุทุมพร  เกิดมงคล ให้แก้ไขบทคัดย่อภาษาไทย โดยเพ่ิมค าว่า “เพ่ือ”หลังค าว่า 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ส่วนข้อ 1-3 ไม่ต้องมีค าว่าเพ่ือน าหน้าอีก ส่วนค าว่า “ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน” ให้แก้ไข
เป็น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค าว่าค่าเฉลี่ยให้ใช้สัญลักษณ์  x   

6. การค้นคว้าอิสระราย นางสาวกรรณภรณ์  เจียงสว่าง ชื่อเรื่องต้องไม่ขึ้นต้นด้วยค า ว่า “การศึกษา” 
และพบว่ามีการพิมพ์ผิดหลายที่รวมทั้งมีข้อสังเกตการใช้ค าว่า “ซื้อในวันที่อยากซื้อ”  

7. การค้นคว้าอิสระราย นางสาวพิศชนก สุนทรพฤกษ์ ให้แก้ไข จากค าว่าการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษา เป็นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

8. เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ต้องมีความพร้อมมากกว่านี้ 
เนื่องจากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งระบบ มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบความ 
ถูกต้องอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะน าเสนอสภาวิชาการพิจารณาแล้วเสนอเป็นระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุม           
ครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ......  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...... 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ท าให้ระเบียบที่ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใช้อยู่ปัจจุบันไม่สอดคล้องกันกับข้อบังคับฉบับใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา จึงด าเนินการปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดตั้งและ            
การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับปัจจุบัน โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...... 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการออกระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้น า เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย และน าเข้าสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการปรับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่ อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม             
พ.ศ. 2560 ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) โดยมีเงื่อนไขการปิดหลักสูตร เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว และมติการเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คงเหลืออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 
2 ราย เพ่ือใช้ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีหน้าที่ดูแลการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน  

     แต่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) มีผลท าให้จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .  2558 แต่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                   
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในข้อ 10.3.2 กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษา น้อยกว่า 10 คน  
ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี        

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุกร  นาคธน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  

 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ประกอบด้วย  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ ดูแลให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน  3 คน           

และการค้นคว้าอิสระกับนักศึกษา  จ านวน ๑ คน  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ ดูแลให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 คน  
ข้อเสนอ/ญัตติ    

  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2554) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร               

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่ง           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสภาวิชาการ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เลขานุการสภาวิชาการ
จึงขอน าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ เพื่อให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะให้มี
อนุกรรมการช่วยกลั่นกรองงานวิชาการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย จึงขอถอนวาระนี้ออกและให้เสนอ              
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 
3542402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) (สมอ.08) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 3542402 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบาย
รายวิชา 3542402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) (สมอ.08) เนื่องจาก รองศาสตราจารย์วันทนีย์  
แสนภักดี  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เกษียณอายุการต่อราชการ คณะและสาขาวิชาจึงได้บรรจุแต่งตั้งอาจารย์
ใหม่ มาทดแทน คือ นายพัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
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การตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 3542402 การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 3(3-0-6) (สมอ.08)  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  และขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 
3542402 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-6) (สมอ.08) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) จาก รองศาสตราจารย์วันทนีย์  แสนภักดี  เป็น นายพัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์  
และเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 3542402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3 -0-6)  
แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสภาวิชาการขอให้ตรวจสอบชื่อย่อปริญญาของ นายพัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ ค าว่า “DProf”             
เพ่ือความถูกต้อง และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  (สมอ.08) 
เนื่องจาก นางสาวเมธารัตน์  จันตะนี อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ย้ายไปประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ นางสาวมนภัทร  บุษปฤกษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ย้ายไปประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะและสาขาวิชาจึงได้บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ จ านวน 
2 ราย มาทดแทน คือ นางสาวพัฒน์กมล  อ่อนส าลี และ นางสาวจิราภา แสงเรือง  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นางสาวเมธารัตน์  จันตะนี  เป็น นางสาวพัฒน์กมล                
อ่อนส าลีและนางสาวมนภัทร  บุษปฤกษ์ เป็นนางสาวจิราภา   แสงเรือง และให้แก้ไขชื่อสาขาวิชาของ               
นางสาวจิราภา แสงเรือง เป็น (Management Information System) ส่วนในประวัติคุณวุฒิให้ตัดผลงานวิชาการ 
พ.ศ. 2560 ออกเนื่องจากยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
    โรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางสาวมนภัทร  บุษปฤกษ์ น าเสนอ
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2560) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

มติที่ประชุม  ให้คณะและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรน าหลักสูตรกลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป โดย
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้ 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมากเกินไป ให้ปรับลดลงเพราะสถานการณ์มีการแข่งขันทางการตลาด
สูง หน่วยกิตจึงมีความส าคัญท่ีต้องพิจารณาเพื่อความได้เปรียบ 

2. หน้า 4 ข้อ 11.1 ให้เพ่ิมข้อมูลเชิงสถิติที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ส่วนข้อมูลท้องถิ่นมีการส ารวจน้อยเกินไป  
และให้ปรับการเขียนใหม่ในมิติเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรนี้ ปัจจุบันมีทิศทางอย่างไร 
การท่องเที่ยวเป็นอย่างไร ไม่ควรน าข้อมูลบางอย่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12              
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ไม่เก่ียวข้องมาอธิบาย รวมทั้งควรเรียบเรียงข้อความตามล าดับหลักการเหตุผล   

3. หน้า 4 หัวข้อสถานการณ์ฯ ในการพัฒนาหลักสูตรได้กล่าวถึง MICE แต่ในหลักสูตรไม่มีรายวิชาด้าน 
MICE รวมทั้งแนวคิด 4.0 และการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 

4. หน้า 7 ข้อ 12.2 ให้ปรับการเขียนใหม่ เน้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องและสาขาวิชาด าเนินการได้จริง 
5. หน้า 8 ข้อ 13.2 ให้แก้ไขเป็นกลุ่มวิชาเลือกเสรีของ 
6. ข้อ 9 ปรับการเขียนปรัชญา ให้มีลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมตามโครงสร้างหลักสูตร

บริหารธุรกิจ ไม่ใช่ทางศิลปศาสตร์ 
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7. หน้า 12 ข้อ 2.3 คณะกรรมการมีความห่วงใยเรื่องปัญหาด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า 

สาขาวิชาควรตระหนักในเรื่องนี้ โดยอาจมีแผนด าเนินการรองรับ 
8. หน้า 13 ข้อมูลตัวเลขรวมไม่ถูกต้องส่งผลให้การค านวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวไม่ถูกต้อง 
9. หน้า 14 ข้อ 2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้ระบุกลุ่มย่อย ก และ ข 
10. หน้า 15 เลขตัวที่ 1-3 ให้ระบุความหมายว่าเป็นรายวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
11. หน้า 17 แก้ไขการพิมพ์วิชา 9001309 ให้ถูกต้อง 
12. ให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการไปปรับวิชาแกนของกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ในหน้า 19 ให้ลดจ านวน

หน่วยกิตวิชาแกนที่มากเกินไปให้เหลือไม่เกิน 30 หน่วยกิต หรือจะบูรณาการรายวิชาบางวิชาเข้าด้วยกัน เช่น 
เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับเศรษฐศาสตร์มหภาค อาจปรับเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการปรับหลักสูตรเป็น
ศิลปศาสตรบัณฑิตเพ่ือลดจ านวนหน่วยกิตในวิชาแกนบริหารธุรกิจ เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติใน
วิชาเอกให้มากขึ้น นอกจากนั้นการมีวิชาและหน่วยกิตวิชาแกนมากเกินไป ส่งผลท าให้วิชาเอกมีน้อยเกินไปจะ
กระทบต่อคุณภาพของบัณฑิต 

13. หน้า 20 ให้ทบทวนชื่อภาษาอังกฤษในหลายวิชามีการสะกดค าผิดมากให้แก้ไขให้ถูกต้อง เช่น วิชา 
3632401 การด าเนินงานสัมมนาและงานกิจการ วิชา 3639201 งานต้อนรับส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมไม่
จ าเป็นต้องระบุค าว่า in Hotel  Business วิชา 3631302 วิชาอาหารนานาชาติและวัฒนธรรมไทยค าอธิบาย
รายวิชาไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับชื่อวิชาและให้เรียบเรียงล าดับการเขียนใหม่  ชื่อภาษาอังกฤษไม่ควรใช้ค าว่า  
Tradition ให้ปรับเป็น culture วิชาการด าเนินงานครัวควรแก้ไขจาก Kitchen Operations  เป็น Kitchen 
Management และหลายวิชาใช้ค าไม่อยู่ในในรูปแบบเดียวกัน โดยเฉพาะค าว่าบริการ  ค าว่าธุรกิจโรงแรมบางครั้งใช้ค า
ว่าอุตสาหกรรมบริการ 

14. หน้า 21 วิชา 3631401 การจัดกิจกรรมพิเศษและการด าเนินงาน วิชานี้ซ้ าซ้อนกับวิชาการ
ด าเนินงานสัมมนาและงานกิจกรรม วิชาการด าเนินงานและการบริการในห้องอาหารซ้ าซ้อนกับวิชาอ่ืน 

15. หน้า 22 ไม่ควรจัดกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่
ควรเลือกภาษาต่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องใช้มาแทน 

16. หน้า 26 วิชาการจัดการสปาเป็นวิชาเลือกไม่ต้องระบุในแผนการเรียน แต่ในขณะที่ขาดวิชาบังคับ
วิชาการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการในแผนการเรียน 

17. จ านวนข้อในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านมีมากเกินไปให้ปรับลดลงตามความเป็นจริง 
18. หน้า 42 ข้อ 3.5.1 มีการก าหนดผลการเรียนรู้ด้านสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ไว้                

แต่ในกลยุทธ์การสอนไม่มีการระบุ จึงให้เพิ่มกลยุทธ์สอนด้านดังกล่าวเป็นข้อ 3.5.2 ข้อ 3) 
19. หน้า 79 วิชาแนวทางการเป็นผู้ประกอบการค าอธิบายภาษาอังกฤษค าว่า “การวางแผนธุรกิจ” จะ

ไม่ใช้ค าว่า Business plan ให้ปรับค าใหม่ 
20. หน้า 80 ค าอธิบายรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ตัดค าว่า ศึกษา ออก 
21. หน้า 88 ให้เพ่ิมเงื่อนไขวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเพิ่มข้อความว่า “หรือผ่านการเรียน

รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา” 
22. ให้แก้ไขรูปแบบหัวข้อการเขียนผลงานทางวิชาการในประวัติของอาจารย์  ให้เป็นไปตามแบบท่ี

ก าหนด 
23. ให้แนบ MOU หน่วยงานที่มีการอ้างอิงความร่วมมือในภาคผนวกด้วย 
24. มีข้อสังเกตว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ ดังนั้นจะไม่มีการเปรียบเทียบหลักสูตร 
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25. ให้เตรียมข้อมูลเพื่อตอบค าถามได้ว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร EP หรือ Bilingual  และปรับวิธีการ

เขยีนข้อความที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วจะท างานอะไร ในขณะที่หลักสูตรมีความ
คาดหวังต้องการให้บัณฑิตมีความสามารถในการคุมคนและเป็นผู้บริการโรงแรมที่ดี 

26. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด  
 
ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางสาวอัมมันดา   ไชยกาญจน์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมสภาการ
สาธารณสุขชุมชนแล้ว สภาฯได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตามหนังสือที่ สธช. 
161/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 
2560 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตดังนี้ 

1. หน้าปกให้ปรับปี พ.ศ. 2560 เป็น พ.ศ. 2561 ตามข้อเสนอของส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา 

2. หน้า 2 ข้อ 5.1 ให้แก้ไขรูปแบบแบบชั้นเรียนเป็น ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
3. หน้า 4-6 ให้เพ่ิมข้อมูลอัตราการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์ และปรับแผนพัฒนา

สาธารณสุขฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) เป็นแผนที่เป็นปัจจุบัน  ให้มีข้อมูลท้องถิ่น การทวนสอบของหลักสูตรมา
ประกอบเพ่ือวางแผนพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งมีการกล่าวถึงกลุ่มผู้สูงอายุแต่ไม่มีการจัดวิชาไว้ในหลักสูตร 

4. หน้า 8 วัตถุประสงค์มีหลายข้อมากเกินไป โดยเฉพาะข้อ 1.3.5 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
คงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีรายวิชาใหม่เพียงวิชาเดียวแต่กลับเป็นรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์  ส่วนวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรกับรายวิชาที่จัดไว้ยังไม่มีวิชาที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เท่าที่ควร 
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5. หน้า 10 ข้อ 6 การพัฒนาบุคลากรให้ตัดออก เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแต่จะเป็นเรื่องของอาจารย์ 
6. หน้า 11 ข้อ 2.1.2 แก้ไขการเปิดภาคเรียนที่ 2 จากเดือนเมษายน เป็น เดือนพฤษภาคม 
7. หน้า 20 ทบทวนชื่อวิชาโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ  วิชาการดูแลและบ าบัดโรคเบื้องต้นชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษให้แก้ไขเป็น care and primary threatment รวมทั้งวิชาการใช้ยาเบื้องต้นให้ตรวจสอบเรื่องการก้าว
ล่วงวิชาชีพให้เรียบร้อย 

8. หน้า 26-27 ให้ปรับภาระงานสอนเป็น 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากมากกว่านี้ให้เป็นการมอบหมายภาระงาน
แต่ละภาคเรียน 

9. หน้า 30 คุณลักษณะพิเศษควรปรับใหม่ให้เน้นตามข้อสังเกตในหน้า 8 
10. ให้ตรวจสอบทบทวนการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในตาราง cm เช่น วิชาการใช้ยาเบื้องต้น 

อนามัยชุมชนควรมีทักษะพิสัยใน Domain ที่ 6 
11. ให้ทบทวนรายวิชาที่ยกเลิกไปในหลายวิชายังมีความจ าเป็นกับหลักสูตรและการผลิตบัณฑิต เช่น วิชา

พฤติกรรมสาธารณสุขศาสตร์ วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม วิชาการเสริมสร้างสุขภาพเชิงบูรณาการ 
วิชามรณะศึกษาเป็นต้น หรืออาจจะปรับให้มีเนื้อหาดังกล่าวแฝงไว้ในรายวิชาใดบ้าง รวมทั้งวิชาอนามัยครอบครัว
ควรเพ่ิมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเข้าไป  

12. การปรับหลักสูตรไม่ควรให้ความส าคัญกับร่าง มคอ.1 อย่างเดียว ให้พิจารณาถึงบริบทความน่าสนใจ
และการสร้างคนไปท างานได้ 

13. หน้า 79 วิชา 4072106 แก้ไขค าว่า “ไมโคพลาสมา” เป็น ไมโครพลาสมา 
14. หน้า 80 และหน้าอ่ืน ๆ ในค าอธิบายรายวิชาพบว่ามีการพิมพ์สระ วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้องอาจเนื่องมาจาก

ปัญหาการก าหนดรูปแบบการพิมพ์ 
15. หน้า 85 วิชาการวางแผนและประเมินผลโครงการสาธารณสุขศาสตร์ ให้เพ่ิมเนื้อหาสาธารณสุขใน

ท้องถิ่นให้เห็นภาพมากกว่านี้  ส่วนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ให้เพ่ิมเงื่อนไขว่า “หรือผ่านการเรียนรายวิชา
การเตรียม สหกิจศึกษา” 

16. หน้า 128-137 ภาระงานสอนให้ปรับรูปแบบการเขียนให้เหมือนกันเช่นระบุค าว่า “วิชา”หน้าชื่อวิชาทุกวิชา 
17. หน้า 132 ต าแหน่งทางวิชาการจากอาจารย์ แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18. หน้า 141 แก้ไขค าสั่งคณะกรรมการใหม่เนื่องจากขาดรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(บุคคลภายนอก)            

อย่างน้อย 2 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน และหน้า 142 ค าสั่งมีรายละเอียดไม่สมบูรณ์เช่น ขาดหน้าที่และไม่มีผู้ลงนามเอกสาร 
19. เพ่ิมข้อมูลการ MOU ในภาคผนวก 
20. ให้คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตร

ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  จากนั้นให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปโดยไม่ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี 5.9 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Abhinav Education Society,  
    Akole ประเทศอินเดีย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Abhinav Education Society, Akole 
ประเทศอินเดีย 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้จัดท าความร่วมมือกับ Abhinav Education Society, Akole 
ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งทางคณะวิทยาการ
จัดการได้มีการเจรจาที่จะคงความร่วมมือกับทั้งสองสถาบันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
10/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ           
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Abhinav Education Society, Akole ประเทศอินเดีย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ Abhinav Education Society, Akole ประเทศอินเดีย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.10 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   พระนครศรีอยุธยากับ Hue Tourism College ประเทศเวียดนาม 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Hue Tourism College ประเทศเวียดนาม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้จัดท าความร่วมมือกับ Hue Tourism College ประเทศเวียดนาม 
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการได้มีการ
เจรจาที่จะคงความร่วมมือกับทั้งสองสถาบันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2560 เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Hue Tourism College ประเทศเวียดนาม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Hue Tourism College ประเทศเวียดนาม และพิมพ์ค าว่า staff ให้ถูกต้อง และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. 

[2-26] 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.11  ขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอเรื่องขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่งานบริหารบุคคล ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)             
ได้น าเสนอขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.11  โดยผ่านการประชุมกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  
  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการและการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั้ง 2 ราย
ข้างต้น เนื่องจากเป็นผลงานทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ โดยมอบหมาย ให้ฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์จ านวน 2 รายแล้ว เห็นตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอ                 
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.12  ขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอเรื่องขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่งานบริหารบุคคล ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้
น าเสนอขอความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.12  โดยผ่านการประชุมกรรมการพิจารณาต าแหน่ง           
ทางวิชาการเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการและการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั้ง 1 ราย
ข้างต้น เนื่องจากเป็นผลงานทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 รายแล้ว เห็นตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ. ว) เสนอ                 
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตเรื่องผลงาน
วิชาการท้ัง 3 เล่ม ไม่ตรงกับสาขาวิชานิติศาสตร์  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (วารพิเศษ) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ)           
ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ) 
ในวัน 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
      นางลักขณา เตชวงษ์  ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 

 


