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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่5/2561  

วันที่ 28 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม  บ ารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
8.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9.  ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.นริสานันท์   เดชสุระ    ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. นางสาวบวรศรี      มณีพงษ์   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ดร.รุจิภาส     ภูธนัญนฤภัทร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีสากล 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. นายกุลธีร์     บรรจุแก้ว  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีสากล 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. นายรวมศักดิ์    เจียมศักดิ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีสากล 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. ดร.ปารณีย์    ขาวเจริญ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
7. ดร.ธานี      ชูก าเนิด    อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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เปิดประชุมเวลา 09.00. น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านร่วมถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบ 
    การจัดท ารายงานประจ าปี 2561 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 
เวลา 08.30 น. กองนโยบายและแผนขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านร่วมถ่ายภาพเพ่ือใช้
ประกอบการจัดท ารายงานประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-ญ่ีปุ่น  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือรับทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  รายงานจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561  
    (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) จ านวน 357 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 
มีนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 357 ราย 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือรับทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1.3  การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง 
    ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม   บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2561 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ได้เดินทางมาประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษาของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  การประเมินครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับค าชื่นชมจาก
ส านักงานคุรุสภาเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่วางระบบ
การท างานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการในระดับคณะ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือรับทราบ 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่           
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 4/2561  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 4/2561  โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า [2-6] ระเบียบวาระที่ 1.6 แนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จากข้อเสนอแนะคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการสภาวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ ประเด็น แนวปฏิบัติ 
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1 การตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยของ
นักศึกษา 

- ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 
- สนับสนุน ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย ในวารสารที่อยู่ในฐาน 1และ
ฐาน 2 และระดับนานาชาติ 
- สนับสนุนทุนการไปน าเสนองานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- หวัข้อวิทยานิพนธ์ควรมีความลุ่มลึกในการศึกษา ที่แตกต่างกันตามระดับ

การศึกษา เช่น ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
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ข้อ ประเด็น แนวปฏิบัติ 
2 การพัฒนาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 
- กรณหีลักสูตรเดิม ควรมีการเตรียมด าเนินการพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะก่อน
ถึงระยะเวลา ครบก าหนด 5 ปี ในการพัฒนา/ปรับปรุง  
- กรณีหลักสูตรใหม่ ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการของประเทศ ชุมชน 
ท้องถิ่น และศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 
- บัณฑิตศึกษา ควรมีการวิเคราะห์อัตราก าลังคน ศักยภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือเสนอแผนการบริหารอัตราก าลังคน ให้พร้อมและมี
คุณภาพ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของ สกอ.  
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3 บทคัดย่อ (1) รูปแบบในการเขียนบทคัดย่อจะมี 4 ส่วน ใหญ่ คือ 
- ส่วนรายละเอียดข้อมูลของนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
- ส่วนน าของบทคัดย่อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัย การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

- ส่วนสรุป คือ สรุปผลการวิจยั โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
ทุกข้อ และข้อค้นพบจากงานวิจัย 

- ส่วนท้าย เป็นข้อมูล คณะวิชา สาขาวิชา ปีการศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ลายมื่อชื่อของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

(2) แนวทางการเขียนบทคัดย่อ แต่ละหัวข้อมีดังนี้ 
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรเขียนเป็นข้อให้ชัดเจน  

- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ควรระบุว่าใช้ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

และจ านวนควรระบุกลุ่มตัวอย่างชัดเจน หน่วยวิเคราะห์ จ านวนคน และระบุ

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างชัดเจน 

- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ควรระบุให้ครบถ้วน ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยมีชนิดใดบ้าง มีการหาคุณภาพเครื่องมือ และได้ผลคุณภาพเครื่องมืออย่างไร 

(ค่าความเชื่อมั่น)  

- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ควรระบุให้ครบถ้วน และเขียนเป็น

ภาษาไทย  

- ผลการวิจัย ควรเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยทุกข้อ 

และผลการวิจัยควรแสดงรายละเอียดที่เป็นส่วนส าคัญของผลการวิจัยนั้นๆ 

นอกจากนั้นควรระบุข้อค้นพบที่น่าสนใจจากผลการวิจัยนั้นๆ ด้วย 
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ข้อ ประเด็น แนวปฏิบัติ 
3   (3) การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ Abstract 

- ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยมี

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อาจารย์ไทย) และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อาจารย์

ต่างชาติ) เมื่อพิจารณาแล้วให้กรรมการพิจารณาบทคัดย่อภาษาอังกฤษลงนามรับรองการตรวจบทคัดย่อ 

- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีการพิจารณาหาบทคัดย่อภาษาไทยเพ่ือปรับปรุงให้มีความชัดเจน 
และเม่ือมีการประชุมสภาวิชาการให้น าบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ Abstract ให้กรรมการ
สภาวิชาการพิจารณา 

4 การพัฒนา
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตรให้
เป็นไปตาม
ข้อบังคับของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

- ควรมีการส ารวจคุณวุฒิของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ว่าสามารถเป็นศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรใดใน
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรต่างๆได้บ้าง 
- ควรสร้างเสริม สนับสนุน การท าผลงานวิชาการ ตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยการให้ทุนวิจัยและสนับสนุนด้านทุน เวลา ในการท าผลงานวิชาการ 
บทความวิจัย บทความวิชาการ 
- ควรสนับสนุนการไปน าเสนองานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

5 การอนุมัติ
หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรให้ความส าคัญกับการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการส ารวจ
ผลงานวิจัยต่างๆของนักศึกษาที่ด าเนินงานมาแล้ว ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุมัติหัวข้อ 
เพ่ือพิจารณางานวิจัยให้มีคุณภาพ 
- เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ส่งรายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมา
ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา เพ่ือการอนุมัติหัวข้อต่อไป 

6 การแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้
ควบคุม
วิทยานิพนธ์  

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาคุณวุฒิ 
ผลงานอาจารย์ ประสบการณ์ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แต่งตั้งอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ส่งข้อมูลมาที่
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพ่ือพิจารณาและแต่งตั้งต่อไป 
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ข้อ ประเด็น แนวปฏิบัติ 
7 การพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ  
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาตามข้อบังคับของ สกอ. 
- เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแล้ว ให้ส่งข้อมูลพร้อมแนบ
ประวัติกรรมการสอบทุกคนเพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณา  
- น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป  

8 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- นักศึกษาต้องมีแบบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสาร หรือ
การน าเสนองานวิจัยโดยมีการตีพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม Proceeding 

 
 และในระเบียบวาระที่ 1.7  สาระโดยย่อ ให้เพ่ิมเติม มาตรา 7 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ดังนี้ “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง  ปัญญาของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 
 2. หน้า [2-7] บรรทัดที่ 12 นักศึกษาอยากจน แก้เป็น นักศึกษายากจน 
 3. หน้า [2-20] ข้อ 2 ให้ส ารวจความต้องการรับเข้าบรรจุในต าแหน่ง แก้เป็น ให้ส ารวจความต้องการใน
การสอบบรรจุ  ต าแหน่ งครูผู้ ช่วย  ค าว่า ศึกษาธิการจังหวัด แก้ เป็น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก้เป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 
 4. หน้า [2-23] ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลป   
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) แก้เป็น ขอความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2561 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
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  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 4/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 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 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561  

 
รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 4/2561 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา  

 
5.1 การพิจารณาเสนอการให้

ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชา
วิชาชีพครูประจ าภาคเรยีนที่ 2/2560 
(เพิ่มเติม) จ านวน 1 ราย  
 
 

เห็นชอบ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเสนอ 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาจะน าเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 4/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 
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5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่คณะวิทยาการจัดการ 
แ ล ะ ส านั ก งาน ค ณ ะ ก ร รม ก า ร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  เส น อ เรื่ อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  
(ส ม อ .0 8 )  โ ด ย ให้ แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และคณบดคีณะวิทยาการ
จัดการเรียบร้อยแล้ว โดยส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาจะน าเรื่องนี้
เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 4/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)  

 
5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์ (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 
 

ให้น าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตร
ป รับ ป รุ ง  พ .ศ . 2 561 ) กลั บ ไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภาวิชาการครั้งต่อไป โดย
ให้น าเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องจาก          
การประชุม  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี
คณะครุศาสตร์ ประธานกรรมการบริหาร
หลักสตูร สาขาวิชานาฏศลิป์ และ
ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการแก้ไข 
 
 

5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) เพื่อรับนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จาก 35 คน 
เป็น 55 คน 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
นักศึกษาภาคปกติ หลักสตูรศลิปะ 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อ
รับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2561 จาก 35 คน 
เป็น 55 คน และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นเรียบร้อยแลว้ โดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะน า
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 4/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 
 

5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
(สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เสนอเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา 
การพัฒนาชุมชนและสังคม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  
จาก ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง เป็น  
ผศ.ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรจ์ะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 4/2561 ในวันท่ี 4 
เมษายน 2561 
 

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

เห็นชอบตามที่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เสนอเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิ ล ป ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า
ภาษาญี่ ปุ่ น (ฉบับปี  พ .ศ. 2559) 
(สมอ.08)จาก  Mr. Yoshinori  
Mizuno และ Mr. Nobuo 
Watanabe  เป็น Mr. Taro Saito 
และว่าท่ีร้อยตรีสุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นเรียบร้อยแลว้  
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 4/2561  
ในวันท่ี 4 เมษายน 2561 
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 มติที่ประชุม   รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ           
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561  
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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 

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 16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 60 
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และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 2559 
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
16 ก.พ. 2559 

2 มี.ค. 
2559 

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย.59 
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ที ่ สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

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 ม.ี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 

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 12 หลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ส่วนอีก 5 หลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยังไม่รับทราบหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
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[2-12] 
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันที่ส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันที ่
สกอ.

รับทราบ 
การด าเนินการ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี คร้ังท่ี วันเดือนปี 

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

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60 20 ก.ย.
60  

 

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.ส่งคืนหลักสูตร 
ในวันท่ี 8 มิ.ย. 60 
โดยมหาวิทยาลยัได้
ปรับปรุงแก้ไขและ
ส่งไป สกอ. อีกครั้ง 
เมื่อวันท่ี 31 ก.ค.60 

ขณะนี้ สกอ. 
ยังไม่รับทราบ

หลักสตูร 
3 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
1/2560 11 ม.ค. 

60 
2/2560 15 ก.พ. 

60 
17 มี.ค. 60 8 พ.ย.

60  
 

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  

5 รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60 - สกอ.ส่งคืนหลักสูตร 
ในวันท่ี 8 มิ.ย. 60 
โดยมหาวิทยาลยัได้
ปรับปรุงแก้ไขและ
ส่งไป สกอ. อีกครั้ง 
เมื่อวันท่ี 31 ก.ค.60 

ขณะนี้ สกอ. 
ยังไม่รับทราบ

หลักสตูร 
6 ศป.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3/2560 1 มี.ค. 60 4/2560 19 เม.ย. 

60 
19 พ.ค. 60 8 พ.ย.

60  
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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 16 พ.ย.
60  

 

8 ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

4/2560 
5/2560 

18 เม.ย.
60 

7 มิ.ย.60 

8/2560 12 ก .ค. 
60 

11 ส.ค.60 16 พ.ย.
60 

 

9 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

4/2560 
5/2560 

18 เม.ย.
60 

7 มิ.ย.60 

8/2560 12 ก .ค. 
60 

11 ส.ค.60 13 พ.ย.
60 
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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   

11 รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560) 

6/2560 2 ก.ค.60 8/2560 12 ก .ค. 
60 

31 ก.ค.60   

12 ศ.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

10/2560 22 พ.ย.
2560 

13/2560 13 ธ.ค.
60 

   

13 บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกจิ
โรงแรม (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2561) 

2/2561 17 ม.ค.
61 

2/2561 14 มี.ค.
61 

   

14 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2561) 

2/2561 17 ม.ค.
61 

2/2561 14 มี.ค.
61 

   

 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี (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
ให้สกอ. 

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 

7 ธ.ค.2560  
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3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2560 5 ก.ค. 
2560 

9/2560 9 ส.ค. 
2560 

7 ก.ย. 
2560 

28 ธ.ค.2560   
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ วันท่ีส่ง

เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี สกอ.รับทราบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือนป ี

4 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2560 5 ก.ค. 
2560 

9/2560 9 ส.ค. 
2560 

7 ก.ย. 
2560 

 10 ม.ค.2561 

5 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

5/2560 7 มิ.ย.
2560 

10/2560 27 ก.ย. 
2560 

25 ต.ค. 
2560 

28 ธ.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 

8 ก.พ.61  

7 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2560 7 มิ.ย.
2560 

11/2560 11 ต.ค. 
2560 

13 พ.ย. 
2560 

 

8 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  

9 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  

10 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  

11 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั   
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

11/2560 11 ต.ค. 
2560 

13 พ.ย. 
2560 

8 ก.พ.61  

12 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  

13 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  

14 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2560 7 มิ.ย. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

2 ก.พ.2561 
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15 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ วันท่ีส่ง

เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี สกอ.รับทราบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือนป ี

16 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

10/2560 22 พ.ย.
2560 

13/2560 13 ธ.ค.
2560 

12 ม.ค.
2561 

 

17 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/2560 22 พ.ย.
2560 

13/2560 13 ธ.ค.
2560 

12 ม.ค.
2561 

 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)  เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ              
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่                  
8 ธันวาคม 2560 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/552 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)   
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)   
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ป)ี (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ              
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่                  
8 ธันวาคม 2560 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/553 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ              
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่                  
8 ธันวาคม 2560 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)  เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ              
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่                  
8 ธันวาคม 2560 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็ นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/555 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.5  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
สังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ              
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่                  
8 ธันวาคม 2560 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/556 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 4.6  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ              
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่                  
8 ธันวาคม 2560 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/557 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์2561 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ              
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่                  
8 ธันวาคม 2560 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/558 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
    จ านวน 287 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560   
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการน าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือพิจารณาเสนอ
ให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน 287 ราย 
โดยมีกระบวนการดังนี้ 
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  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1/2560 และนักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2560  เลขที่  69/2561 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียน
ที่ 2/2560 เลขที ่271/2561 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 287 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด  
วันที่ 20-21 เมษายน 2561 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2560 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 28 มีนาคม 2561 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 4 เมษายน 2561 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูล 

บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1) 

 

สาขาวิชา 
ระดับปรญิญาตร ี

รวมทั้งสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตร ี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกต ิ                     
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ครุศาสตรบัณฑิต 5 9 14 10 27 37 57 174 231 282 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 

รวม 5 9 14 10 27 37 57 175 232 283 
ภาคพิเศษ                     

เทคโนโลยบีัณฑติ  -  -  -  -  -  - 1  - 1 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -   -  -  -  - 2 1 3 3 

รวม - - - - - - 3 1 4 4 
รวมทั้งสิ้น 5 9 14 10 27 37 60 176 236 287 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ            
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน 287 ราย  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ            
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน 287 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน 
    นักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตให้  นางสาวบวรศรี  มณีพงษ์           
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) 
บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการท าบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2560 โดยที่ผ่าน
มาทางสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
สตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น ตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  ดังนั้น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้มีการเจรจากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือจะคง
ความร่วมมือต่อไป โดยเรื่องนี้ ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเข้าสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจโครงการ 
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศ
ญี่ปุ่น และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้  
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1. คณะและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นควรปรึกษาหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ในเรื่อง          
การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีจ านวนมากขึ้น  และเพ่ิม
จ านวนวันในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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2. หน้า 1 ข้อ 2 (5) ไม่ควรระบุเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาไว้ใน MOU  และหน้า 2 ข้อ 6.2 
(3) บรรทัดที่ 2 ในข้อ 2 (4) ควรระบุให้ชัดเจน เข้าใจง่าย 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม โดยร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเผยแพร่เกียรติยศชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยเข้าร่วมโครงการบ้านพี่เมืองน้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
(สมอ.08) เนื่องจากต้องการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก 5 ราย เป็น 6 ราย โดยขอเพ่ิมเติม                
ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้ เสนอคณะกรรมการ            
สภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  โดยขอเพ่ิมเติม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ราย คือ ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ราย คือ ผศ.ดร.            
นงเยาว์    ในอรุณ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
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   ประจ าปี พ.ศ. 2561  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เพ่ือให้การเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์                
พ.ศ. 2559  จึงเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561   โดยผู้สมควรได้รับ                    
การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 7 และการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้
ด าเนินการตามข้อบังคับ ข้อ 7  ข้อ 9 และ ข้อ 10 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี               
พ.ศ. 2561  

มติที่ประชุม  เนื่องจากกองบริการศึกษาได้บรรจุวาระนี้เพ่ือให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ             
ในวันที่ 4 เมษายน 2561 บัดนี้ได้รับแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายว่า ขอถอนระเบียบ
วาระนี้ เนื่องจากจะมีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ            
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
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  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรสายวิชาการได้ยื่นเสนอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายกฤษณะ  กันอ่ า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
โดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ด าเนินการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน การประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายกฤษณะ  กันอ่ า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วาระลับ) โดยให้แก้ไขต าแหน่งในเอกสารการประชุม (ลับ) จาก 
พนักงานมหาวิทยาลัย เป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นายรวมศักดิ์   เจียมศักดิ์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และให้น าเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสากล (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปรับเป็น ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ                
บางรายวิชา 

 2. หน้า 2 ข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาให้ชัดเจน เช่น ข้อ 8.2              
นักผลิตดนตรี แก้เป็น นักผลิตผลงานทางดนตรี และให้น าข้อ 8.5 นักประกอบธุรกิจดนตรี ให้ย้ายเป็นข้อ 8.1 
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 3. หน้า 7 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน เพราะวิชาในหลักสูตร
ยังไม่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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 4. หน้า 9 ให้ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1 และข้อ 2.3 แก้ไขข้อ 2.3.1 นักศึกษามีทักษะ

พ้ืนฐานทางด้านดนตรีน้อยกว่ามาตรฐาน แก้เป็น นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานทางด้านดนตรีต่ ากว่ามาตรฐาน และ
ให้ปรับการเขียนข้อ 2.3.2 นักศึกษาลาออกเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ควรเขียนเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินการ
แก้ปัญหาและเขียนให้สอดคล้องกัน 

 5. หน้า 11 หลักสูตรมี 136 หน่วยกิต ซึ่งมีจ านวนมาก ขอให้สาขาวิชาทบทวนโครงสร้างหลักสูตรอีก
ครั้ง  โดยมีเนื้อหาวิชาที่มีจุดเด่น อัตลักษณ์ สามารถดึงดูดใจให้นักศึกษาอยากมาเรียน วิชาบังคับให้ตัดวิชา            
ที่ไม่จ าเป็นออก และลดหน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือก   

 6. หน้า 21 วิชาบังคับเลือก ก) กลุ่มวิชาการแสดงดนตรีและการสอน  ในรายวิชาไม่มีเรื่องการสอน           
ในค าอธิบายรายวิชา หน้า 94   

 7. หน้า 22-25 ให้ทบทวนปรับหน่วยกิตกลุ่มวิชาบังคับ วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือก อีกครั้ง และให้
เรียงล าดับวิชาใหม่ในหน้า 23 และหน้า 24 วิชาดนตรีลูกทุ่ง Luk Thung Music อาจใช้ชื่อภาษาอังกฤษ เป็น            
Flok Music 

 8. หน้า 30 แก้ไข ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ในตารางที่ 2 เป็นชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 9. หน้า 47-60 หัวข้อตารางต้องตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ในหน้า 43 -46 มอบหมาย

ใหร้องคณบดีฝ่ายวิชาการช่วยตรวจสอบ 
 10. หน้า 47-60 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก-รอง ในแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  อีกครั้ง 
 11. หน้า 84  ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีทางดนตรีเบื้องต้น  ระบบมีดีเบื้องต้น             

ให้วงเล็บชื่อภาษาอังกฤษก ากับ และวิชาบทเพลงพระราชนิพนธ์ ให้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาจากพระอัจฉริยภาพ
ด้าน การบทพระราชนิพนธ์ เป็น พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์บทพระราชนิพนธ์ 

 12. หน้า 85 วิชาการน าเสนอผลงานด้านดนตรี มีการปรับใช้สิ่งที่เรียนมากน้อยเพียงใด  
 13. หน้า 85-99 ให้ทบทวนเงื่อนไขรายวิชาในกลุ่มวิชาเครื่องดนตรีที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน อีกครั้ง 
 14. หัวหน้าสาขาวิชา แก้เป็น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา 
 15. ให้ทบทวนจ านวนหน่วยกิตวิชาบังคับ วิชาเลือก ควรปรับหน่วยกิตให้น้อยลง ทบทวนเรื่องการใช้

ค าให้คงเส้นคงวาตลอดทั้งเล่มหลักสูตร  ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษ อีกครั้ง มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กองบริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบหลักสูตร
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
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 16. ให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และในการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน น าเสนอเป็น 
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที  ผู้น าเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 17. ให้คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตร
ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุม             
สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้น าเสนอ           
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 15 ราย  

   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 15 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 15 ราย ประจ าภาคเรียนที่  2/2560 (ครั้งที่ 1)  โดยผ่าน
กระบวนการดังนี้ 

 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 
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
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 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการ 
หลักสูตร ค.ม.(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) และหลักสูตร รป.ม.             

(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   

 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

 ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ  
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 ลงวารสารราชภฏักรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – 

ธันวาคม 2560 จ านวน 2 ราย 
 ลงวารสารราชภฏักรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – 

เมษายน 2561 จ านวน 4 ราย 
 ลงวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 จ านวน 3 ราย 
 ลงวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 

กันยายน – ธันวาคม 2560 จ านวน 4 ราย 
 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7 จ านวน 1 ราย 
 ไม่ได้ลงตีพิมพ์วารสารวิชาการจ านวน 1 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาแผน ข ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไม่ได้ก าหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ   
จ านวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 15 ราย  

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1) 
ล า หลักสูตร จ านวน 
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ที ่ ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2 3 5 8 
2 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้)  แผน ก แบบ ก2 1 3 4 
3 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก แบบ ก2/

แผน ข 2 1 3 
รวม 6 9 15 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 15 ราย 
ประจ า ภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 15 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  โดย
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

1. ทบทวนการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และตรวจสอบค าถูก-ผิด การใช้ภาษา การใช้ค า    
การสะกดการันต์ ตลอดทั้งเล่มเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระที่ 5.7 เช่น หน้า 16 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ มีการพิมพ์ผิด  การปลูกฝัง  หน้า 22 ชื่อวิทยานิพนธ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา แก้เป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตา
รางเครซี่ และมอร์แกน หน้ า 25 แก้ ไขค าว่าส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา หน้า 49 แก้ไขค าว่า สถิติ ให้ถูกต้อง มีการใช้ค าซ้ า เช่น ค าว่า แตกต่างต่าง  และทหารเกณฑ์
หลังหลัง ให้ตัดค าออก 
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2. หน้า 37 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหตุใดจึงต้องน าเสนอค่าความสอดคล้อง โดยเสนอ

เป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งโดยทั่วไปจะน าเสนอเป็นรายข้อ และค่าความสอดคล้องภาษาอังกฤษใช้ IOC ไม่ใช่ ICO อาจารย์              
ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วใช่หรือไม่  

3. ให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก กลับไปตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง และส่งข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีก
ครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องของตัวหนังสือที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์และรูปแบบของวิทยานิพนธ์ด้วย เนื่องจากระดับ
บัณฑิตศึกษามีการเรียนการสอนเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.8 ขอความเหน็ชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
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  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ดร.ธานี   ชูก าเนิด  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร              
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 2561) เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะครุศาสตร์  และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ดังนี้ 

1. หน้าปก ชื่อหลักสูตรต้องเป็น หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการการ
เรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

2. หน้า 3-5 ข้อ 11 ให้ทบทวนการเขียนผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง  เนื่องจากได้ส ารวจสถานการณ์เฉพาะในชุมชนและสังคมเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ลงในสถานศึกษา  

3. หน้า 5 ข้อ 3 และหน้า 6 ข้อ 12.1.3 ให้ตัดออก 
4. หน้า 11-12 และหน้า 24 ข้อก าหนดเฉพาะ คุณสมบัติไม่ควรซ้ ากัน และหน้า 12 ข้อ 2.2.6 ให้ตัดออก 

เพราะไม่ใช่คุณสมบัติแรกเข้า  
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5. หน้า 13 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี              

ในปี 2563 ให้ใส่จ านวนผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 30 คน 
6. หน้า 15-23 ให้ทบทวนรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ไม่ควรแยกกลุ่มวิชา ควรท าเป็นชุดวิชา ให้ชื่อ

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษามาไปอยู่ในชื่อวิทยานิพนธ์  หากท าหลักสูตรเป็นแขนงจะหาผู้สอนยาก ท าให้เกิด
ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ท าให้ไม่คุ้มค่าและคุ้มทุน  
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7. หน้า 29 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 ราย ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งต้องรับผิด
กลุ่มวิชาหลายสาขา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในภาคผนวก ค. 

8. หน้า 30 ข้อ 3.2.3 อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มีจ านวน 13 ราย ไม่พบคุณวุฒิของผู้สอน               
ที่สามารถสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  และให้แก้ไขสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์พิเศษ              
ในล าดับที่ 6 นายจิตตวิสุทธิ์   วิมุตติปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้ถูกต้อง 

9. หน้า 55 ให้ทบทวนผลการด าเนินงาน ข้อ 7 และข้อ 11 อีกครั้ง 
10. หน้า 99-100 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ของ นายวัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง และนางสาว

ปารณีย์   ขาวเจริญ มีรูปแบบการเขียนไม่เหมือนกัน ควรเขียนเป็นบรรณานุกรม งานวิจัยไม่ระบุการเผยแพร่
เมื่อใด ต้องปรับการเขียนให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2558 และให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หน้า 111 

11. จุดเด่นของหลักสูตร ในหลักสูตรไม่พบรายวิชาใหม่ เช่น Thailand 4.0  
12. ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาตลอดทั้งเล่มหลักสูตร เช่น หน้า 23 ข้อ 3) วิทยานิพนธ์ และ

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และหน้า 84 การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์  ควรมีค าในศาสตร์ที่ตนเองเรียนมา
เพ่ิมในค าอธิบายรายวิชา 

13. ให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และในการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน น าเสนอเป็น 
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที  ผู้น าเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

14. มอบหมายให้คณะ สาขาวิชา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาใน                        
ทีค่ณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.9 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย  

   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 2 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

2560 เห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ราย ดังนี้ 1) นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ                
2) นางสุภัททา อินทรศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ              
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มติที่ประชุมเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกทั้ง 2 ราย และน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2560 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติการส าเร็จการศึกษา แต่มีการอภิปรายประเด็นการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ว่าอยู่ในเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไม่  

มหาวิทยาลัยจึงรับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้น ากรณีการเผยแพร่สิ่งพิมพ์           
ทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง 2 ราย ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้ความเห็นกรณีดังกล่าว ว่าเข้าหลักเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หรือไม่ และให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
เพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่ได้ส่งเอกสารผลการพิจารณากลับมายัง
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

ขณะนี้นักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ง 2 ราย ได้เลือกเส้นทางใหม่โดยจะตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย            
ในวารสารวิจัยร าไพพรรณี  ปีที่  12 ฉบับที่  3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) และวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 16 ฉบับที่ 73 ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562            
 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงน าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561  (วาระพิเศษ)               
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย ซึ่งวารสารทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2          
โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

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

ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษาแก่

เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับดุษฎีบัณฑิตผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
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 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่ คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนด 

 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว 
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 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยสอบผ่านก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีท่ีนักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนน                
ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันได้ นักศึกษาอาจ
ได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์              

ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจจบบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
จ านวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย  

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  
ล า

ที ่
หลักสูตร 

จ านวน 
ชาย หญิง รวม 

1 ค.ด. (การบริหารการศึกษา) - 2 2 
รวม - 2 2 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
        จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 2 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครัง้ที่ 5/2561 วันพธุที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุอยุธยา-อาเซียน 

1. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่บทความจาก
วิทยานิพนธ์ทั้ง 2 เรื่อง มีความซ้ าซ้อนกับที่ขอเสนออนุมัติปริญญาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติการให้ปริญญา เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานการ
เผยแพร่น ามาแสดงให้สภาวิชาการพิจารณา ส าหรับการตีพิมพ์ตามเอกสารในรอบประชุมนี้เป็นเนื้อหาเดียวกัน 
หรือแก้ไขเพียงเล็กน้อย อาจมีปัญหา ต่อมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และท า
ให้เกิดข้อร้องเรียนหรือการถอนปริญญาได้ ทางส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลัยต้อง
รับผิดชอบเรื่องนี้ โดยส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องเตรียมข้อมูลเพ่ือตอบข้อซักถามของสภา
มหาวิทยาลัยให้ได้ทุกกระบวนการ 

[2-31] 
 

2. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องช่วยเหลือนักศึกษา โดยต้องหาข้อยุติให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาไดโ้ดยเร็ว  

3. หน้า 47 แก้ไขต าแหน่งงานในปัจจุบัน ของ ผศ.พิณสุดา  สิริธรังศรี  ในประวัติคณะกรรมการสอบ                
ปากเปล่าให้ถูกต้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 6/2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 6/2561 ในวันพุธที่ 25 
เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 6/2561 ในวันพุธที่ 
25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครัง้ที่ 5/2561 วันพธุที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุอยุธยา-อาเซียน 

 
ปิดประชุมเวลา 12.40 น. 
 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
      นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 

 


