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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 7/2559
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
5. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ
8. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานการประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.เกษม บํารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

อธิการบดี (ประธานการประชุม)
ติดภารกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(คณะครุศาสตร์) กรรมการ ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
2. ดร.นริสานันท์
เดชสุระ
3. ดร.ศานติ
เล็กมณี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน
5. นายณัฏฐ์พล
จงพิทักษ์สกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ

เปิดประชุมเวลา 09.17 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแทน

สาระสําคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานการประชุม แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
7/2559 ได้ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จึงมอบหมายให้
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการได้

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า
รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการได้ เนื่องจากติดภารกิจสําคัญ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3

ขอความร่วมมือในการถ่ายภาพคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. อดิ ศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิช าการ แจ้ งให้ ที่ป ระชุ มทราบว่ า วั น ที่ 3
สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านร่วมถ่า ยภาพร่วมกัน เพื่อจะนําภาพถ่ ายกรรมการสภาวิชาการลงใน
เอกสารรายงานประจําปี พ.ศ. 2559 และในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมทั้งนําเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภาสภาวิชาการ พ.ศ. 2547
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 6/2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 6/2559 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2559
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 6/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคื บ หน้ า หรื อข้ อมู ล การดํา เนิ น งานและผลการดํ า เนิ นงานตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิช าการ มีการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา
09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นั ก งานอธิ ก ารดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4]
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ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559
มติที่ประชุม รับทราบ
รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
4
4.2

มติที่ประชุม
เรื่อง
นําเสนอเพื่อทราบ
การรั บ ทราบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ ให้ตรวจสอบแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
ปริทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
สภาวิชาการเสนอแนะก่อนเสนอเข้า
(มีนาคม-สิงหาคม 2559)
สภาวิชาการครั้งต่อไป

5
5.1

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3/2558
จํานวน 18 ราย

5.2

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558 (ครั้งที่ 2)
จํานวน 499 ราย

5.3

5.4

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง นโยบายการปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
(สมอ.08)

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 13 ราย
ส่วนอีก 5 ราย ให้นํากลับไปแก้ไขตามที่
สภาวิชาการเสนอแนะ และนําเข้าสภา
วิชาการครั้งต่อไป
เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เรียนที่ 2/2558 (ครั้งที่ 2)
จํานวน 499 ราย
เห็นชอบในหลักการ แต่ให้นําไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
เห็นชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการเรียบร้อยแล้ว คณะได้
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นํา
เรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในวันที่ 3
สิงหาคม 2559
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 13 ราย
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา และรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว และได้นํา
เรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ จํานวน 499 ราย
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างดําเนินการ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว และได้นําเรื่องนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27
กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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5
5.5

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
(สมอ.08)

5.6

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)

5.7

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2554) (สมอ.08)

5.8

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ โดยให้ระบุว่าท่านใดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหน้า 26
ให้แก้ไขคําถูกผิดในประวัติการศึกษา
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27
กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
เห็นชอบ โดยให้ระบุว่าท่านใดเป็น
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีข้อสังเกตใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
การรับอาจารย์ใหม่ควรพิจารณาถึง
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ความลุ่มลึกในศาสตร์นั้น ๆ ด้วย
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27
กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
เห็นชอบ ให้ตัดคําว่า“ไม่นับหน่วยกิตฯ” เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ออก ส่วนคําอธิบายรายวิชาให้คงเดิม คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
และให้เพิ่มการจัดปัจฉิมนิเทศ
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27
กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เห็นชอบ ให้อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรและให้
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
แก้ไขการพิมพ์ประวัติการศึกษาให้
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ถูกต้อง
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27
กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 7/2559

[2-7]
ระเบียบวาระ
5.9

เรื่อง
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยให้ตรวจสอบแก้ไขคํา
ถูกผิดหน้า 41-43 รวมทั้งให้เพิ่ม
บทความ/ผลงานวิชาการ เพิ่มรายวิชาที่
สอน และเพิ่มเกียรตินิยมในประวัติ
การศึกษา หน้า 41 และหน้า 43

5.10

เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน
1 ราย คือ นางสาวชุติมา แก้วกระจาย
พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขรายงานการ
ประชุมราย ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
เป็นไม่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.2

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27
กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
บริหารงานบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27
กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
โดยงานบริหารงานบุคคลจะเสนอคําสั่งแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อไป

ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559

สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ที่

สาขาวิชา

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2
3
4
5
6

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

28 ส.ค. 2558

7 ต.ค. 2558

21 ต.ค. 2558

17 มิ.ย. 2558

4 พ.ย. 2558

18 พ.ย. 2558

23 ธ.ค. 2558

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

13 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

25 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

สกอ.
(รับทราบ)
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ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

16 ก.พ. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

10 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

2 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

2 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

10 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

สกอ.
(รับทราบ)

29 มิ.ย.59

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.3 ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทคัดย่อในวารสารของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 15 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อในวารสารของผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 15 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

ระดับ

1

นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสี

การบริหารการศึกษา

ปริญญาโท

2

นายคณิศร์ จับจิตต์

การบริหารการศึกษา

ปริญญาโท

3

นางสาวสุวลี เซ็นเสถียร

การบริหารการศึกษา

ปริญญาโท

4

ว่าที่ ร.ต.หญิงปกิตตา เอนกบุญทิพย์

การบริหารการศึกษา

ปริญญาโท

5

นางพิมลวัฒนา กลิ่นจันทร์

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

6

นายฐากร ผลพันธ์

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

7

นางสาวนันธิดา เนกขัมม์

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

สําเร็จการศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
ภาคเรียน/ปี
3/2558
วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 18
ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกันยายน
2559 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3/2558
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2559
3/2558
วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 18
ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกันยายน
2559 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3/2558
วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม
2559)
3/2558
วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 18
ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกันยายน
2559- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3/2558
วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 18
ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม สิงหาคม 2559
3/2558
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม ธันวาคม 2558)
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ที่

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

ระดับ

8

นายประกร ฤทธิญาติ

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

9

นายประสาน ดัสดุลย์

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

10

นางสาวพัชราภา ภาคเรณู

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

11

นายภัทรกร รุ่งจิรเดชากุล

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

12

นางศิริภรณ์ คืนคลีบ

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

13

นายศุภฤกษ์ โพธิ์ศรี

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

สําเร็จการศึกษา
แหล่งที่เผยแพร่
ภาคเรียน/ปี
3/2558
วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 18
ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม สิงหาคม 2559
3/2558
วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 18
ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม สิงหาคม 2559
3/2558
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
3/2558
วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 18
ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม สิงหาคม 2559
3/2558
วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 18
ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกันยายน
2559 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3/2558
วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 18
ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม สิงหาคม 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น.

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1
การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัด การโลจิ สติ กส์ (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) เพื่ อให้ สํ า นักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึกษาพิจ ารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/952 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นั้น
บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) แล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/2456 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 5 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 5 ราย

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มติที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 18 ราย และได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 มติที่ประชุมเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 13 ราย ส่วนอีก 5 ราย ให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานํากลับไป
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2559
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559
บัดนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษานาภาคเรียนที่ 3/2558 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2559 จํานวน 5 ราย โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
-ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง
-ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 5 ราย
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2
3
3
2
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก 2
2
2
รวม
2
3
5
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 5 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
3/2558 จํานวน 5 ราย โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้
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1. มหาวิทยาลัยหลายแห่งจะแนบ paper script ฉบับเต็มด้วย ในครั้งต่อไปขอให้แนบผลงานที่ตีพิมพ์
ของนักศึกษาฉบับเต็มให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา เช่น เล่มวารสาร บทความ พร้อมถ่ายหน้าปกนอก ปกใน
มีชื่อบรรณาธิการมาเสนอ
2. อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยจะต้องกําหนดเป็นนโยบายว่าสมควรปรับเปลี่ยนระบบด้วยวิธีการใด
กําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา การส่งรูปเล่ม ส่งบทความที่ตีพิมพ์ การจัดเก็บข้อมูลสถิติ เพราะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้อง
ตีพิมพ์บทความลงวารสารในสาขา ที่สอดคล้องกัน และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งพิจารณากอง
บรรณาธิการหรือผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตามเกณฑ์หรือไม่
3. เสนอแนะว่าถึงวาระที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องพัฒนา ปรับระบบให้มีมาตรฐานและ
ปรับปรุงข้อบังคับจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งใช้มานานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
4. หน้า 5 รายนายเจษฎา ทองพลับ ให้ตรวจสอบสถิติที่ใช้ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ว่าจะเป็น
ประชากร (µ) หรือกลุ่มตัวอย่าง ( X )
5. หน้า 8 รายนางกัลยา พรมรัตน์ ให้ตรวจสอบคําว่า “วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหา” ถูกต้อง
หรือไม่
6. หน้า 9 แก้ไขการพิมพ์วุฒิการศึกษาของ ดร.รวีวัตร์ จาก Ph.D. เป็น D.Ed.
7. หน้า 11 รายนางธนภร นิโรธร ให้ตัดคําว่า “สถิติที่ใช้” ออก และปรับให้เหมือนกับการเขียนหน้า 8
8. หน้า 15 รายนายไพรัช ศิลาศรี ให้ตรวจสอบคําว่า “baht” จะใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่
9. หน้า 17-18 ย่อหน้าที่ 2 ระดับอนุปริญญา/ปวส. เดิมเป็น graduated with Bachelor’s degrees
ควรแก้ไขเป็น associate degree/diploma
10. หน้า 15 คําว่า Advisors หากมีคนเดียวจะต้องไม่มี s
11. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตรวจสอบชื่อคุณวุฒิอาจารย์ที่ปรึกษา
ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้ตรงกัน บทคัดย่อบางฉบับมีแต่คํานามแล้วขยายไปเรื่อย ๆ หรือทั้ง
ประโยคไม่มีคํากริยา มีหลายจุดที่จบประโยคแล้ว (full stop) จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่
12. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กํากับ
ดูแลเรื่องบทคัดย่อให้ถูกต้อง และให้แนบข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ผลการตรวจสอบแก้ไขในการนําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าและนามสกุลอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และขอเพิ่มข้อมูลในตารางตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicators) (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิ
กาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าและ
นามสกุลอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และขอเพิ่มข้อมูลในตาราง
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ยสาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอความเห็ นชอบการ
เปลี่ยนแปลงคํานําหน้าและนามสกุลอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และขอเพิ่มข้อมูลในตารางตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
เนื่องจากมีอาจารย์ประจําได้ขอเปลี่ยนคํานําหน้าและนามสกุล เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าและนามสกุล
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และขอเพิ่มข้อมูลในตารางตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงาน (Key Performance Indicators) (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าและนามสกุลอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มคําว่า “(ถ้ามี)” ในตาราง KPI ข้อ 10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) และเสนอว่ ากรณีการเปลี่ย นแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร (สมอ.08) ครั้งต่อไป ให้เลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้นําเสนอแทนคณบดี
ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รอง
คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ยสาขาวิช าวิ ทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ขอความเห็น ชอบการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ป ระจํ า
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรลาศึกษาต่อและมีการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
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ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รอง
คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ประจําหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
(สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรลาศึกษาต่อและมีการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด โดยเรื่ อ งนี้ ไ ด้ ผ่ า น
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้าน
บังคับ/เลือกและแผนการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชกาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการนําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้านบังคับ/
เลือกและแผนการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ส าขาวิ ช าบั ญ ชี คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ค วาม
ประสงค์ขอความเห็ นชอบการเปลี่ย นแปลงจํ า นวนหน่ วยกิ ตวิ ช าเฉพาะด้า นบังคั บ/เลือกและแผนการเรี ย น
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้าน
บังคับ/เลือกและแผนการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
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มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้านบังคับ/เลือกและแผนการเรียน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) โดยปรับประเด็นการนําเสนอขอความเห็นชอบ ว่าเป็นการขอแก้ไข
หลักสูตรที่เคยเสนอสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว โดยแก้ไขรายวิชาตามที่สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งมา ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย
เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นเกี่ยวกับวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มีนาคม-สิงหาคม 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการนําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นเกี่ยวกับวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มีนาคม-สิงหาคม 2559)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทําวารสารวิทยาการ
จัดการปริทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มีนาคม-สิงหาคม 2559) นั้น เนื่องจากตามประกาศ ก.พ.อ. กําหนดว่า
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ข้อ 3 นั้นในกรณี
วารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทาง
วิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพร่ ท างวิ ช าการ คณะวิ ทยาการจั ด การจึ งได้ จั ด ทํ า วารสารและเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุม
มี มติ ให้ คณะวิ ทยาการจั ด การตรวจสอบแก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ช าการก่ อนนํ า เข้ า
ที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้นํา
เรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มีนาคม-สิงหาคม 2559)
มติที่ประชุม ให้คณะวิทยาการจัดการนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ และนําเข้าสภาวิชาการครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. คณะต้องตรวจสอบและทราบข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ข้อ3 (8) และข้อ 5 ระยะเวลาการรับรองวารสาร
2. การจัดรูปแบบการพิมพ์วารสารไม่สม่ําเสมอทั้งเล่มเช่น หน้า 79 หน้า 83 การเขียนเอกสารอ้างอิง
ไม่เหมือนกัน หัวข้อสําคัญไม่ครบ เช่น ข้อเสนอแนะจาการนําผลงานไปใช้ การอภิปรายผลบางบทความไม่มี ควร
สรุปผลการวิจัยก่อนอภิปรายผลการวิจัยการพิมพ์ฉีกคําขนาดตัวอักษร บทคัดย่อต้องไม่เกิน 200 คํา และควร
ปรับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เช่น ชื่อเรื่อง ให้คณะตรวจสอบกลั่นกรองให้ถูกต้อง บทความที่ตีพิมพ์ควรมี
คุณภาพ
3. คณะต้องยอมรับว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกําหนดไว้ และเมื่อมีการแก้ไข Abstract แล้วได้มี
การนํากลับไปให้ Peer Review หรือกองบรรณาธิการทราบหรือไม่ รวมทั้งกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่
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4. เสนอว่ า ควรให้ ห น่ ว ยงานกลางเป็ น ผู้ มาประเมิ น และให้ ข้อเสนอแนะปรั บ ปรุ งแล้ ว จึ งนํ า ชิ้ น งาน
วารสารมาแสดงต่อสภาวิชาการว่าได้ปรับปรุงอะไรที่ดีขึ้น
5. มอบหมายให้กองบรรณาธิการมีกระบวนการตรวจสอบการแก้ไขการส่งไป-กลับให้ผู้เขียนผู้ตรวจสอบ
รวมทั้งต้องมีการกําหนดระยะเวลา
6. เสนอให้มีทีมพิสูจน์อักษร ตรวจสอบให้เรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิชาการดังนี้
1. ขอข้อมูลสรุปจํานวนนักศึกษาปัจจุบัน จํานวนร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษา
คงค้าง เพื่อเป็นข้อมูลให้สภาวิชาการช่วยผลักดันร้อยละของนักศึกษาให้เพิ่มขึ้น
2. รัฐบาลมีแนวคิด Thailand 4.0 ในการพัฒนาประเทศ โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
ซึ่ ง สภาวิ ช าการจะต้ อ งเสนอแนะประเด็ น ที่ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เช่ น
การออกแบบการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนการสอน
3. ปัจจุบันสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ห้องเรียนยังไม่พร้อม เช่น บาง
ห้องเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบ internet Wifi หรือ LAN ทําให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เรื่องการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางรถไฟ พบปัญหาเรื่องการสื่อสาร
เช่น การใช้บริการรถตุ๊ก ไม่มีป้ายบอกทาง เรื่องความสะอาด แสงสว่างและความปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยง
เรื่องโลจิสติกส์ จึงคิดว่ามหาวิทยาลัยน่าจะทํา ลีมูซีน เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์
5. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําข้อมูลงานวิจัยการสอนมาเสนอต่อสภาวิชาการ เพื่อให้
เป็นไปตามหน้าที่ของกรรมการสภาวิชาการ ข้อ 8 ทราบครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็น ชอบกํ า หนดการประชุ มคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้ งที่ 8/2559 ในวั น พุธ ที่ 7
กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มติที่ประชุม เห็นชอบกํา หนดการประชุ มคณะกรรมการสภาวิ ชาการ ครั้งที่ 8/2559 ในวัน พุธ ที่ 7
กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.31 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางลักขณา เตชวงษ์
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน
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