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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่2/2561  

วันที่ 17 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม  บ ารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.นริสานันท ์ เดชสุระ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3.  ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4.  นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
5.  นางสาวมนภัทร บุษปฤกษ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 
6.  นางสาวณัฐรดา ไหมมาลา  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
7.  นางสาวสุวรรณา สิทธนาวิวัฒน ์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
8.  นายสรพล  ขันติยาสุวรรณ  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
9.  นายกวินภพ  สายเพ็ชร์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
10. นายพัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน ์  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
11. นางสาวอัณธิกา เสงี่ยมใจ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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12. นางสาววัชราภรณ ์ ตันติพนาทิพย์  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. นางอริสสา  บัวเจริญ   นักวิเทศสัมพันธ์ 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง การครบวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาการจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่งในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  
 มติที่ประชุม รับทราบ และมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิขาการเป็นอย่างดี   และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านอาหารเดอะรีว่า อโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่           
7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.  และครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.             
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นั้น 
เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบ
และกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560 
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 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 9/2560 โดยไม่มีการแก้ไข และให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดังนี้ 
 1. หน้า [2-4] ผู้มาประชุม รายที่ 3 ผศ.ดร.อัฉจรา แก้เป็น ผศ.ดร.อัจฉรา 
 2. หน้า [2-5] , [2-7] , [2-12] การพิจารณาเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก้เป็น การพิจารณาเสนอ
การให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 3. หน้า [2-22] ระเบียบวาระที่ 5.5 รายวิชา 3542402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3 -0-6) 
แก้เป็น การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 
 4. หน้า [2-25] ข้อ 13 บรรทัดที่ 5 culture แก้เป็น Culture 
 5. หน้า [2-27] ข้อ 11 บรรทัดที่ 3 วิชามรณะศึกษา แก้เป็น มรณศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560 โดยได้แจ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.   
และครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 
อาคารส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบ
วาระที่ 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-6] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560 
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 9/2560 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา  

 
5.1 การพิจารณาเสนอการให้

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 
จ านวน 112 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเสนอ 
การให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรยีน
ที่ 1/2560 จ านวน 112 ราย และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
เรียบร้อยแล้ว และส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ได้น าเรื่องนี้เสนอทีป่ระชุม
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี  12/2560 เมื่อ
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรยีนที่ 
1/2560 จ านวน 112 ราย 
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 10/2560 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

3 สืบเนื่องจากการประชุม 
คร้ังท่ี 10/2560 

 
 

3.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เรื่องแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทาง
วิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ 
 
 

เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทาง
วิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ ประเภทผลงานทางศิลปะ 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และ
เสนอค าสั่งให้อธิการบดีลงนาม 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียบร้อย ขณะนี้อยูร่ะหว่างด าเนนิการ
เสนอค าสั่งเพื่อเสนอให้อธิการบดลีงนาม 
 
 
 
 

5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา   
5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาบริหารการศึกษา จ านวน 1 ราย 
และระดับปริญญาโท จ านวน 7 ราย  
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2560  (ครั้งที่ 1) 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ราย          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็ น ชอบ ต าม ที่ คณ ะก รรม การ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จ านวน 1 ราย  ได้แก่ 
นายนพปฎล  บุญพงษ์ โดยมีเง่ือนไข
ว่าต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ส่วนการ
พิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  
7 ราย ที่ประชุมยังไม่พิจารณาและ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ส า นั ก ง า น
คณ ะกรรมการบัณ ฑิ ตศึ กษาไป
ด าเนิ นการตรวจสอบแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
เรียบร้อยแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติใหป้รญิญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
จ านวน 1 ราย  ได้แก่ นายนพปฎล                
บุญพงษ์  ในการประชุมครั้งท่ี  13/2560 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้ง
และการบริหารบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ......  

เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมาย
ให้ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษาไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หลักการ
ออกระเบี ยบและข้อกฎหมายที่

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ข 
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เกี่ยวข้อง โดยให้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย และ
น าเข้าสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่อง
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

[3-4] 
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.3 ขอความเห็นชอบในการปรับจ านวน
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
 
 
 

เห็นชอบในการปรับจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) และ
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
เรียบร้อยแล้ว  โดยสภามหาวิทยาลัยได้
เห็นชอบในการปรับจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ า
หลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2554) ในการประชุมครั้งท่ี  13/2560 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 

5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่ง 
สภามหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการ
ประชุมสภาวิชาการ 
 

เนื่ อ งจากที่ ป ระ ชุมสภาวิชาการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย จึงขอถอน
ว า ร ะ นี้ อ อ ก แ ล ะ ให้ เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี  
พ.ศ. 2559) และขอเปลี่ยนแปลง 
ค าอธิบายรายวิชา 3542402   
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ  
3(2-2-5) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 
2559 ) จ าก  รอ งศ าสตราจารย์
วันทนีย์  แสนภักดี  เป็น นายพัทธ์
พสุตม์  สาธุนุวัฒน์  และเห็นชอบ 
การขอ เป ลี่ ยน แป ล งค าอธิ บ าย
รายวิชา 3542402 การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 3(2-2-5)  
แต่ทั้งนีค้ณะกรรมการสภาวิชาการขอให้
ตรวจสอบช่ือย่อปริญญาของ นายพัทธ์
พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ ค าว่า “DProf” เพื่อ
ความถูกต้อง และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
วิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้สภามหาวิทยาลยัไดเ้ห็นชอบ 
การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)  
ในการประชุมครั้งท่ี  13/2560 เมื่อวันท่ี 
13 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

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

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก 
นางสาวเมธารัตน์   จันตะนี  เป็น
นางสาวพัฒน์กมล  อ่อนส าลีและ
นางสาวมนภัทร  บุษปฤกษ์  เป็น
นางสาวจิราภา แสงเรือง และให้
แก้ไขช่ือสาขาวิชาของนางสาวจิราภา 
แ ส ง เ รื อ ง  เ ป็ น  (Management 
Information System) ส่วนในประวัติ
คุณวุฒิ ให้ ตัดผลงานวิชาการ พ.ศ. 
2560 ออกเนื่องจากยังไม่ ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
วิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้สภามหาวิทยาลยัไดเ้ห็นชอบ 
การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
ในการประชุมครั้งท่ี  13/2560 เมื่อวันท่ี 
13 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 

5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกจิโรงแรม (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2560) 
 
 
 

ให้คณะและประธานกรรมการบรหิาร
หลักสตูรน าหลักสตูรกลับไปแกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้น าเสนอสภา
วิชาการเป็นวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมครั้งต่อไป โดยข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสภาวิชาการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
วิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว 
โดยคณะวิทยาการจัดการจะน าเรือ่งนี้ 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ 
ครั้งท่ี 2/2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 
เป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม 

5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสขุ      
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
ให้น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 
โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว ขณะนีส้ภามหาวิทยาลัยได้เหน็ชอบ
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการประชุมครั้งท่ี  
13/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดย
มีเง่ือนไขคือให้มหาวิทยาลัยด าเนนิการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทบทวนเนื้อหา
ในหลักสูตรของสภาวิชาชีพฯต่อไป 

5.9 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงังาน
วิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว  โดยสภา
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ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ 
Abhinav Education Society, 
Akole ประเทศอินเดีย 
 
 
 

พระนครศรีอยุ ธยากั บ  Abhinav 
Education Society, Akole 
ประเทศอินเดีย และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

มหาวิทยาลยัไดเ้ห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยากับ Abhinav 
Education Society, Akole ประเทศ
อินเดีย  ในการประชุมครั้งท่ี  13/2560 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.10 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Hue 
Tourism College ประเทศเวียดนาม 
 
 
 
 

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลยั ราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Hue 
Tourism College ประเทศ
เวียดนาม และพิมพ์ค าว่า staff ให้
ถูกต้อง และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงังาน
วิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว  โดยสภา
มหาวิทยาลยัไดเ้ห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยากับ Hue Tourism 
College ประเทศเวียดนาม  ในการประชุม
ครั้งท่ี  13/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2560 เรียบร้อยแล้ว 

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

คณ ะกรรมการสภ าวิ ช าก าร ได้
พิจารณาการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์
จ าน วน  2  ร ายแล้ ว  เห็ น ต าม ที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว) เสนอการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์  และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงังาน
บริหารงานบุคคล และเลขานุการ ก.พ.ว. 
เรียบร้อยแล้ว  โดยสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 2 ราย  ในการประชุมครั้งท่ี  
13/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 
เรียบร้อยแล้ว 
 

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

คณ ะกรรมการสภ าวิ ช าก าร ได้
พิจารณาการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
จ าน วน  1  ร ายแล้ ว  เห็ น ต าม ที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว) เสนอการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ โดยคณะกรรมการสภา
วิชาการมี ข้ อสั งเกต เรื่ อ งผลงาน
วิ ช าก า ร ทั้ ง  3  เล่ ม  ไม่ ต ร งกั บ
สาขาวิชานิติศาสตร์ และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงังาน
บริหารงานบุคคล และเลขานุการ ก.พ.ว. 
เรียบร้อยแล้ว  โดยสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 1 ราย  ในการประชุมครั้งท่ี  
13/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 

 
 มติ ที่ ป ระชุ ม  รั บ ท ราบ ข้ อมู ล ก ารด า เนิ น งาน และผลการด า เนิ น งาน ต ามม ติ ที่ ป ระชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 และครั้งที่ 10/2560 
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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) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (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 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

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

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 
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ที ่ สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

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 

 
  2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)                        
ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 11 หลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ส่วนอีก 2 หลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยังไมร่ับทราบหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
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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.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 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.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 8 พ.ย.
60  

 

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. 2560) 

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. 2560) 

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 

 

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  รอการรับทราบ
หลักสตูรจาก สกอ. 

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  รอการรับทราบ
หลักสตูรจาก สกอ. 

 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2560 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

 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 

  

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 

  

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 

  

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 

 

9 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2557) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

 

10 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี 
พ.ศ. 2557) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

11 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2558) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

11/2560 11 ต.ค. 
2560 

13 พ.ย. 
2560 

 

12 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

 

13 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2559) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

 

14 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2559) 

5/2560 7 มิ.ย. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

 

15 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

 

16 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น (ฉบับปี พ.ศ. 
2559) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

รอเข้าสภา มหาวิทยาลัย  

 
 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              
 
ระเบียบวาระท่ี 3.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
    โรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า             
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน             



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติให้            
คณะและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรน าหลักสูตรกลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ             
สภาวิชาการ และให้น าเสนอสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป บัดนี้คณะและสาขาวิชาได้
ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอเพ่ือให้
คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2561) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม มีการการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร แต่พบว่าหลักสูตรไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าว่าควรมีคุณสมบัติที่มี
ระดับคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ใด ซึ่งพบว่าปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าของสาขาวิชานี้ยังขาดทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ เกรงว่าจะเป็นจุดอ่อนแก่นักศึกษา ดังนั้นคณะและสาขาวิชาต้องก าหนดคุณสมบัติ
นักศึกษาแรกเข้า และการด าเนินการกรณีนักศึกษาแรกเข้ามีทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่าระดับคะแนนที่ก าหนด 

2. ควรมีการท า MOU เพ่ือก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาแกนคณะร่วมกันกับ
สาขาวิชาอ่ืน  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบหลักให้ชัดเจน 

3. หน้า 3, 27-28 ไม่ต้องใส่จุด . หลังประเทศท่ีอาจารย์ส าเร็จการศึกษา 
4. หน้า 9 ให้สาขาวิชาทบทวนการเขียนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอีกครั้ง ควร

ปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตร เป็น ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจโรงแรมที่รอบรู้และเป็นนักปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องเรียงจากนามธรรมไปหารูปธรรม และตัดค าว่าเพ่ือผลิต
บัณฑิต เป็น ผลิตบัณฑิต  ให้น าข้อ 1.3.1 ไปไว้เป็นหัวข้อท้ายสุด และข้อ 1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ควรเน้นเรื่อง ธุรกิจการโรงแรม   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังขาดเรื่องทักษะ
วิชาชีพโรงแรม บุคลิกภาพ ศาสตร์ตามหลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมต้องชัดเจน  

5. หน้า 13 งบประมาณรายรับค่าบ ารุงการศึกษา และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ให้แก้เป็น “/คน/ปี” 
6. การวางเนื้อหาของหลักสูตรให้ดูผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 
7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม มคอ.1 ยังไม่ครอบคลุม ให้คณะและสาขาวิชากลับไปทบทวน มคอ.1 อีกครั้ง 
8. หน้า 20 วิชาแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ ค าอธิบายรายวิชาหน้า 78 ไม่พบค าที่สื่อถึงการเป็น

ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจโรงแรม หรือบริการ  
9. การก าหนดชื่อรายวิชาในหลักสูตรควรก าหนดให้ใช้ค าเดียวกันคือการจัดการธุรกิจโรงแรม เนื่องจาก

บางรายวิชาใช้ชื่อ การจัดการธุรกิจบริการ, อุตสาหกรรมบริการ 
10. หน้า 20-22 ให้ตรวจสอบและแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชามารยาทและวัฒนธรรมในธุรกิจบริการ 

วิชาภาษาอังกฤษนวัตกรรมส าหรับธุรกิจไมซ์ วิชาการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ และวิชาเตรียม                
ฝึกประสบวิชาชีพฯ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรอีกครั้ง 
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11. หน้า 21 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ซึ่งให้เลือกเรียน 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มภาษาจีน กลุ่มภาษาเกาหลี และกลุ่มภาษาญี่ปุ่น แต่กลุ่มภาษาเกาหลีมีอาจารย์ผู้สอน 1 คน ซึ่ง
เป็นเรื่องยากที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ควรตัดกลุ่มภาษาเกาหลีออก เพราะจะมีปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการ รวมทั้งในรายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท้ังภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นควรปรับรายวิชาใหม่ให้มีเนื้อหา
ในทางเดียวกัน โดยให้สร้างชื่อรายวิชาและก าหนดรหัสวิชาขึ้นใหม่ โดยให้เน้นเรื่องการสื่อสาร การอ่าน เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถพ่ึงพาตนเองได้  และระบุชื่อวิชาให้สื่อถึงเนื้อหารายวิชาให้ชัดเจน เพ่ือจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป  และวิชาการจัดการความเสี่ยงส าหรับอุตสาหกรรมบริการ แก้เป็น วิชาการจัดการความ
เสี่ยงส าหรับธุรกิจบริการ 

12. หน้า 49 การก าหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในรายวิชาสหกิจศึกษาและวิชา            
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม ควรมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให้
ทบทวนอีกครั้ง 

13. หน้า 50 ให้ตรวจสอบตลอดเล่มหลักสูตรที่มีการอ้างอิงข้อบังคับในภาคผนวก ง. 
14. หน้า 78 ค าอธิบายรายวิชาแนวทางการเป็นผู้ประกอบการไม่มีเนื้อหาที่สื่อถึงธุรกิจโรงแรมหรือ

บริการ และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก Laws เป็น laws 
15. แก้ไขชื่อ ดร.ล่ าสัน  เลิศกูลประหยัด ในภาคผนวก ฉ. รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ให้

ถูกต้อง 
16. ภาคผนวก จ. บันทึกความเข้าใจ (MOU) ช่องที่ ดร.เกษม  บ ารุงเวช อธิการบดี ลงนาม ไม่ได้ใส่วันที่           

ที่ลงนาม 
17. ให้คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถู กต้อง ครบถ้วนของหลักสูตร

ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  จากนั้นให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยไม่ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
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ระเบียบวาระท่ี 3.5 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
   จ านวน 7 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560  (ครั้งที่ 1)  

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 7 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 มติที่ประชุมได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 8 ราย โดยได้น าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มติที่ประชุมเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จ านวน 1 ราย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

 ส าหรับการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 7 ราย ที่ประชุม             
ยังไม่พิจารณาและมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปด าเนินการตรวจสอบแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอทีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 
ในวันที่  17 มกราคม 2561 ต่อไป บัดนี้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

 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 

   เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการ หลักสูตร 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม. (บรหิารธุรกิจ) และหลักสูตร 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
   ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
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   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   
 

[3-15] 
 
   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 
   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 าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  7 ราย 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1)   

ล า
ที ่

หลักสูตร 
จ านวน 

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

รวม 2 5 7 
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ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวน 7 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1)  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 7 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1) โดยคณะกรรมการ             
สภาวิชาการมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และให้แก้ไขดังนี้ 

1. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และแจ้งให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้รับทราบในเรื่องคุณค่าหรือคุณภาพของงานวิจัย 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน แหล่งตีพิมพ์ผลงาน การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้
ยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มาใช้เพ่ือเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษา  

2. การค้นคว้าอิสระและการท าวิทยานิพนธ์ ต้องมีรูปแบบที่แตกต่างกัน  ประธานคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการท าวิจัยของนักศึกษา 

3. หน้า 8 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ของ นางทัศนีย์  ทรงรูป เขียนวัตถุประสงค์ไม่ครบ 3 ข้อ  
4. หน้า 11-12 บทคัดย่อภาษาไทย ของ นางอุทุมพร  เกิดมงคล ข้อ 2) ศึกษาผลของความมุ่งมั่นในการ

ท างาน ไม่มีเครื่องมือใดเป็นตัววัด และแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ด้วย 
5. หน้า 14  การค้นคว้าอิสระ ของ นางสาวกรรณกรณ์  เจียงสว่าง เรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ

สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 372 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักศึกษา
จ านวนน้อยมาก ได้สุ่มตัวอย่างจริงหรือไม่  และงานวิจัยเรื่องนี้ท าในระดับปริญญาตรี ถ้าในระดับปริญญาโท
งานวิจัยต้องมีความโดดเด่น และมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  

6. หน้า 18 การค้นคว้าอิสระ ของ นางสาววิจิตรา อินทมาศ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในการเลือกท าป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบ
ส ารวจในระดับปริญญาตรี มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
ให้ยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 การเก็บข้อมูลมีกลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบใด ถ้าในทางการสื่อสารแล้วปัจจัยส่วนบุคคลไม่น่าจะบอกอะไร เหตุใดจึงไม่มีข้อมูลเรื่องอาชีพ 
กิจการ ผลการวิจัย ไม่สามารถน ามาวางแผนการตลาดธุรกิจประเภทนี้ได้  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภัทรนันท สุร
ชาตรี มีความเชี่ยวชาญ ไม่ตรงกับงานวิจัยของนักศึกษา และให้แก้ไขผลการศึกษา บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า มากกว่า 
ออก  

7. หน้า 22 การค้นคว้าอิสระ ของ นายจิรัสย์  ธีระพัฒน์ธัชกร เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 ตัดค าว่า ด้านการส่งเสริม
การตลาด ออก เพราะมีการพิมพ์ซ้ า 

8. บทคัดย่อภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้ง 7 ราย ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 
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22 พฤศจิกายน 2560 แสดงว่าส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไม่ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ             
สภาวิชาการให้นักศึกษาไดแ้ก้ไขในบทคัดย่อ 

9. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ประวัติคณะกรรมการสอบปากเปล่าทุกราย เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ
ของ รองศาสตราจารย์วันทนีย์  แสนภักดี ให้เพ่ิมสถานที่ท างานของ ผศ.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล ท างานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้แก้ไขชื่อปริญญา จาก การศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
เป็น การศึกษาบัณฑิต ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ ของ นายแพทย์ณรงค์  ถวิลวิสาร ผลงานไม่สัมพันธ์กัน 
ให้เขียนในรูปของบรรณานุกรม 

10. ให้ใส่หมายเลขหน้าในเอกสารประกอบการประชุม 
11. มอบหมายให้แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์ หากอาจารย์

ศึกษาต่อไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยไม่ควรอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ เพราะถ้าอนุมัติให้ไปเรียน              
ในสาขาวิชาที่ไม่ตรงหรือสัมพันธ์ จะผลกระทบให้งานการท าวิจัยของนักศึกษามีปัญหา ประธานการสอบปาก
เปล่า ไม่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่จะสอบปากเปล่าให้ครอบคลุม  เพ่ือสามารถบริหารจัดการอาจารย์ที่ปรึกษา และควบคุมมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด  ผลงานของนักศึกษาทั้ง 7 ราย  ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
เหมือนกันหมด เพียงแคเ่ปลี่ยนชื่อสินค้า และจงัหวัด  

12. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อทั้งหมด พร้อม
ทั้งให้จัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการจากนั้นให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป โดยไม่ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/472 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 นั้น 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/2672 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2560 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เดิมคือหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เพ่ือให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด
ตามหนังสือที่ ศธ 0550/735 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นั้น 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/2673 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2560 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.3  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/734 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นั้น 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/2704 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2560 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.4  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ร ายละเอียดตามหนังสือที่  ศธ 
0550/1286 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นั้น 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/2705 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2560 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.5  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ เสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เดิมคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/1285 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นั้น 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/2706 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2560 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
    จ านวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย  
    ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที ่2) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย ประจ า           
ภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ราย โดยจ าแนกเป็น
ระดับปริญญาเอก 1 ราย และระดับปริญญาโท 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

 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 
 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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
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  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
  ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ 
  ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 8  

ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม 2561 
  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
 ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 

   เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม. 
หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
   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 
   ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ  
   น าเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ
การจัดงาน “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 28-29 
กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7  
   ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ตามแผน ก ได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ   

จ านวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย  
และระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2) 
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ล า

ที ่
หลักสูตร 

จ านวน 
ชาย หญิง รวม 

1 ค.ด. (การบริหารการศึกษา)  1 - 1 
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 1 - 1 

รวม 2 - 2 
ข้อเสนอ/ญัตติ    

       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก จ านวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560            
(ครั้งที่ 2) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2)  โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และให้แก้ไขดังนี้ 

1. หน้า 9 ตรวจสอบนามสกุลภาษาอังกฤษของ ผศ.ดร.มนตรี  สังข์ทอง อีกครั้ง และตรวจสอบ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษของ นายสุชาติ  ทองมา อีกครั้ง  

2. หน้า 10 แบบตอบรับการตี พิมพ์ผลงานลงวารสารของ นายสุชาติ   ทองมา จะตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน
มกราคม 2561 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์ผลงาน หากบทความวิจัยมีการแก้ไขก่อนตีพิมพ์ แต่นักศึกษาไม่ยอม
แก้ไขผลงานเพราะคิดว่ามหาวิทยาลัยตอบรับการตีพิมพ์แล้วประกอบกับสภาวิชาการได้พิจารณาเสนอการให้
ปริญญานักศึกษาไปแล้ว มหาวิทยาลัยจะมีวิธีด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร  จะมีผลกระทบต่อนักศึกษาหรือไม่ 

3. หน้า 13 บทคัดย่อภาษาไทย ของ นายภูรุจ  จันทร์สว่าง วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ตรงกับผลการวิจัย 
ขอให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกครั้ง 

4. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นทั้งประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่า และ
เป็นผู้น าเสนอระเบียบวาระในสภาวิชาการ ซึ่งมีผลกระโยชน์ทับซ้อน หลักการตามมาตรฐานการศึกษาถ้ามีบุคคล         
ที่ เป็นผู้ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ เป็นประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่า ดังนั้นผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพียงหน้าที่เดียว
เท่านั้น 

5. ประวัติคณะกรรมการสอบปากเปล่า ของ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ข้อ 8 งานวิจัยที่มีความเชี่ยวหรือ
งานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ ระบุมา 4 ข้อ  ซึ่งผลงานดังกล่าวไม่ใช่งานวิจัย เป็นเพียงรายวิชา จึงให้ตัดข้อ 1-4 ออก 

6. ประวัติคณะกรรมการสอบปากเปล่า ผศ.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล  ให้เพ่ิมสถานที่ท างาน ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้แก้ไขชื่อปริญญา จาก การศึกษาศาสตร์บัณฑิต  
เป็น การศึกษาบัณฑิต   

7. ให้ใส่หมายเลขหน้าในเอกสารประกอบการน าเสนอวาระ 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

8. ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อทั้งหมด พร้อมทั้งให้จัดท า
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการจากนั้นให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยไม่
ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560  จ านวน 167 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการน าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือพิจารณาเสนอ
ให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560  จ านวน 167 ราย 
โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  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 1/2560  เลขที่ 1091/2560 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียน
ที่ 1/2560 เลขที่ 1325/2560 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 167 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด  
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2560 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 มกราคม 2561 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูล 

 
บัญชีสรุปจ านวนการพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560  จ านวน 167 ราย 

         

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

รวมทั้งสิ้น 
เกียรตินิยมอันดับ 

1 
เกียรตินิยมอันดับ 

2 ปริญญาตรี 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกติ                     
ครุศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 5 2 7 7 
เทคโนโลยีบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 2  - 2 2 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 7 9 16 16 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -   -  - 4 3 7 7 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1 2 3 3 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 2 1 3 3 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 2  - 2 2 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1 1 2 2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1 4 5 5 

รวม  -  -  -  -  -  - 25 22 47 47 
ภาคพิเศษ                     

เทคโนโลยีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 3 4 7 7 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  -  -  - 1 2 3 11 13 24 27 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 1 2 1  - 1 8 1 9 12 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 4 5 3  - 3 7 46 53 61 
บัญชีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 11 11 11 

รวม 2 5 7 5 2 7 29 77 106 120 
รวมทั้งสิ้น 2 5 7 5 2 7 54 99 153 167 

 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560  จ านวน 167 ราย  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560  จ านวน 167 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการยกเว้นค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
    ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ปี พ.ศ. 2561 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการยกเว้น
ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ปี พ.ศ. 2561 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้าภาคปกติ มีจ านวนน้อยลง มหาวิทยาลัยจึงมียุทธศาสตร์                  
ที่จะเพ่ิมจ านวนนักศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 -3 คน ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยได้มีการประชุม ARU พบครูแนะแนว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และมีนโยบายให้ยกเว้น
ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 แก่โรงเรียนและผู้บริหาร
การศึกษาที่เข้าร่วมประชุม เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถมีทุนเพ่ือศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี อีกท้ังสร้างเครือข่ายการแนะแนวระหว่างโรงเรียนในพ้ืนที่กับมหาวิทยาลัย  
  2. นักเรียนตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพ่ือให้โอกาสแก่
เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียนหรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ               
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนที่นั่งการศึกษา 
พร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาในโครงการนี้ 
  การยกเว้นค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรจะไม่ครอบคลุมถึงการลงทะเบียนนักศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน การลงทะเบียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ และการลงทะเบียนในโครงการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย
ตลอดหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ปี พ.ศ. 2561 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการยกเว้นค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาภาค
ปกติ ปี พ.ศ. 2561 หากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเสนอขอทุนการศึกษาเพ่ิมเติม ให้บันทึกเสนอวาระ
เรื่องการขอทุนการศึกษาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Wuhan University Communication  
    และ Tumyu Group Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ขออนุญาตให้ นางอริสสา บัวเจริญ                
นักวิเทศสัมพันธ์  กองนโยบายและแผน น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Wuhan University Communication และ Tumyu 
Group. Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ Wuhan University of Communication (WHUC) ได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะท า
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Wuhan University of Communication 
และ Tumyu Group. Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงวันที่  26 กันยายน 2560 โดยมีกิจกรรมคือ              
การเปลี่ยนสื่องานวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์ พัฒนาและจัดการการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ท าวิจัยร่วมกัน                 
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากรฝ่ายบริหาร การพัฒนาหลักสูตรที่ มี
ความสนใจร่วมกัน ความร่วมมือทางวัฒนธรรม และกิจกรรมและโครงการอ่ืน ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจและ               
มีประโยชน์ร่วมกัน  โดยเรื่องนี้ ได้ผ่ านการประชุมคณะกรรมการวิ เทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560             
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Wuhan University of Communication และ Tumyu 
Group. Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ Wuhan University of Communication และ Tumyu Group. Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมี
ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกความเข้าใจ (MOU) อีกครั้ง เช่น หน้า 1 f. staff แก้เป็น staffs , 
Commuication หน้า 2 ข้อ 4 subject แก้เป็น subjected  และให้ระบุชื่อ ต าแหน่งผู้ลงนาม และวันที่ลงนาม 
ของ Wuhan University of Communication และ Tumyu Group. Co., Ltd ให้ชัดเจน 

2. Wuhan University communication คืออะไร  และ Tumyu Group. Co., Ltd ท าอะไร ต้อง
ระบุและแยกรายละเอียดให้ชัดเจน  

3. หน้า 8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ
พิจารณาการขยายความร่วมมือ แสดงว่าเคยมี (MOU) กันมาแล้วใช่หรือไม่ ผู้ใดเป็นผู้ริเริ่ม  ซึ่งการท า (MOU) 
ครั้งนี้ประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมคือ การ
แลกเปลี่ยนสื่องานวิจัย เอกสาร สิ่งพิมพ์ พัฒนาและจัดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ท าวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะส่งผล
กระทบกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

4. การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ต้องมีความชัดเจน หากมีสาขาวิชาใดมหาวิทยาลัยไม่สนใจ              
ในการท า (MOU) มหาวิทยาลัยจะไม่ลงนาม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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    และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี 
พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่ อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  
(สมอ.08) เนื่องจาก นายไพฑูรย์   สมัครกิจ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร                       
ได้เกษียณอายุราชการ คณะและสาขาวิชาจึงเสนอให้ นายสุรชัย  บุญเจริญ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน               
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560                
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  
(สมอ.08) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก นายไพฑูรย์ สมัครกิจ เป็น นาย
สุรชัย บุญเจริญ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอน 
    ในแผนการศึกษา และปรับเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนค าอธิบาย 
    รายวิชา 4064601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม และ  
    4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงานด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนในแผนการศึกษา และปรับเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนค าอธิบายรายวิชา 
4064601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม และ 4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงานด้าน
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
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  ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนในแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.ก าหนด โดยตัดหมายเหตุท้ายตารางแผนการศึกษา และปรับเงื่อนไขรายวิชาที่ต้อง
ผ่านมาก่อนของค าอธิบายรายวิชา4064601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม และ 4064602 การ
ฝึกสหกิจศึกษาในงานด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
4064601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม หรือ 4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงานด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
11/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดการ
เรียนการสอนในแผนการศึกษา และปรับเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนค าอธิบายรายวิชา 4064601 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม และ 4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงานด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนในแผนการศึกษา และปรับ
เงื่อนไขรายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนค าอธิบายรายวิชา 4064601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม และ 
4064602 การฝึกสหกิจศึกษาในงานด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยให้แก้ไขท้ังระบบในหลักสูตร  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
    สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
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  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. มอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

2. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร 
ทางคณะและสาขาวิชาได้เตรียมนักศึกษาเพ่ือลงไปช่วยเหลือชุมชนโดยวิธีการใดบ้าง หลักสูตรได้เตรียมคน               
เพ่ือรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และนครนายก แล้วหรือยัง 

3. หลักสูตรนี้ได้มีการทวนสอบหลักสูตรหรือไม่ ไม่ปรากฏในหลักสูตร ควรน าประเด็นปัญหาที่พบจาก
การทวนสอบมาสร้างความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

4. ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาจริยธรรมส าหรับนักสิ่งแวดล้อมในค าอธิบายรายวิชา ไม่มีเรื่อง
จริยธรรมส าหรับนักสิ่งแวดล้อมปรากฏอยู่  หน้า 74-75 วิชาโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ระบุด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในค าอธิบายรายวิชาด้วย วิชานิเทศวิทยาเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรเพิ่มเติมเรื่องการรณรงค์
สิ่งแวดล้อมไว้ในค าอธิบายรายวิชา  และตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย  
หน้า 78 วิชาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยแก๊สเรือนกระจาก แก้เป็น ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งเล่มหลักสูตร หน้า 80 วิชาสหกิจศึกษา ต้องเพ่ิมเติมเงื่อนไขต้องสอบผ่าน : 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา 
หรือ 4063604 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 

5. หน้า 1 ข้อ 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ให้แก้ไขค าว่า ในเทอม เป็น ในภาคการศึกษา 
6. หน้า 2 ตัดอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อ 8.5 พนักงานส่งเสริมการขาย

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี  ออก และหมายเหตุอาชีพข้อ 8.1-8.3 นักศึกษาต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม คณะและสาขาวิชาได้เตรียมพร้อมเรื่องนี้ไว้หรือไม ่

7. หน้า 3-5 ทบทวนการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้กระชับ 

8. หน้า 7 ทบทวนการเขียนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เป็นระบบและเป็น
ทิศทางเดียวกัน เขียนให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ควรเขียนควรเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการเป็นเมือง
มรดกโลกของทุกประเทศ 

9. หน้า 10 ทบทวนเรื่องงบประมาณรายจ่าย ข้อ 2.6.2 อีกครั้ง และแก้ไขค าว่า อิเล็กทรอนิคส์ ให้
ถูกต้อง 

10. หน้า 13 และหน้า 59-60 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นภาษาอังกฤษยังใช้ข้อมูลเก่า ให้น าข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันมาบรรจุในเล่มหลักสูตร 
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11. หน้า 13-19 ตรวจสอบและแก้ไขชื่อวิชาเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย วิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้ า
และน้ าเสีย วิชาการประเมินวัฏจักรชีวิตสิ่งแวดล้อม วิชาการส ารวจระยะไกลเบื้องต้น วิชาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับสิ่งแวดล้อม แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาฉลากเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม วิชาความ
ปลอดภัยในโรงงาน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไม่ควรแยกวิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม และ
วิชาด้านเทคโนโลยี ออกจากกัน ให้ยึดตาม มคอ.1 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม แก้เป็น วิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาสัมมนาทางสิ่งแวดล้อม แก้เป็น วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิชาโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม แก้เป็น วิชาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิชาการส ารวจระยะไกล
เบื้องต้น 3(3-0-6) แก้เป็น 3(2-2-5) และรหัสวิชาเลขที่ 4 วิชาเฉพาะด้านเลือก ของชั้นปีที่ 3 มีจ านวนมาก ควร
ปรับแผนการเรียนที่เน้นเรื่องบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกันเพ่ือให้นักศึกษาเลือกในสิ่งที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

12. หน้า 19-20 ข้อ 4) หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน 7 หน่วยกิต ต้องระบุเงื่อนไข
หลักสูตรในข้อ 4.1 และ 4.2 ด้วย  และวิชาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสิ่งแวดล้อม ในค าอธิบายรายวิชาหน้า 79 
ไมม่ีทิศทางเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

13. หน้า 21-23 แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาเลือกหมวดวิชาเฉพาะเป็น
จ านวนมาก ควรน าวิชาที่ส าคัญมาเป็นวิชาเอกในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  รหัส 4063215 การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้รหัสวิชาเป็น 4063212 และแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2 ไม่มีกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ให้ให้ขีดเส้นใต้กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับไว้ใน
ตารางชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 และให้น าวิชาสัมมนาทางสิ่งแวดล้อมไปไว้ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

14. หนา้ 24 ค าอธิบายรายวิชาแสดงใน (ภาคผนวก ก) ให้ตัดวงเล็บออก 
15. หน้า 27 ข้อ 4.1.1 ให้เพิ่มค าว่า มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
16. หน้า 28 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรเขียนออกเป็นข้อ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
17 หน้า 77 วิชาการส ารวจระยะไกลเบื้องต้น 3(3-0-6) แก้ไขเป็น 3(2-2-5) เพราะมีค าว่า “การวิชาฝึก

ปฏิบัติและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม” ในค าอธิบายรายวิชา 
18. หน้า 96 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานด้าน

สิ่งแวดล้อมไม่มีเงื่อนไข แต่วิชาสหกิจศึกษาหน้า 97 มีเงื่อนไขต้องสอบผ่าน : 9013801 เตรียมสหกิจศึกษา หรือ 
4063604 เตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชพี  

19. ควรเพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยและภัยพิบัติ และวิชาที่มีการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ทางด้านธุรกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์ นักการเมือง นักสิ่งแวดล้อม ไว้ในหลักสูตร 

20. การน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัย ขอให้สาขาวิชาน าเสนอหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว การลดใช้พลังงาน ความเป็นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 
จ านวนนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทเนสเล่ และการสร้างเครือข่ายทางสังคม 

21. ให้คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตร
ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  จากนั้นให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยไม่ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
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ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  (ชุดใหม่) ครั้งที่ 3/2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 3/2561 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  (ชุดใหม่) ครั้งที่ 3/2561              
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  (ชุดใหม่) ครั้งที่ 3/2561              
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
      ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ทาน 


