
 
      

                 รายงานการประชุมสภาวชิาการ 

คร้ังท่ี  1/2556 

วันพุธท่ี 6  มกราคม  2556  เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุม 1  มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

      --------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. ดร.บูรพาทศิ  พลอยสุวรรณ    ประธาน(อธกิารบด)ี 

2. ดร.ปฐมพงศ  ศภุเลศิ     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒภิายนอก)  

3. รองศาสตราจารย ดร.สนุนัทา  เลาหนนัทน  กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒภิายนอก)  

4. ดร.พรเทพ  รูแผน     กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)  

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดศิร  ภูสาระ   กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ) 

6. ดร.ภควด ี  สุขอนันต     กรรมการ(ผูแทนคณะวทิยาศาสตรฯ) 

7. ดร.กิตมิา  ทามาล ี     กรรมการ(ผูแทนคณะวทิยาการจัดการ) 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วมิลพรรณ  รุงพรหม  กรรมการและเลขานุการ(รองอธกิารบดฝีายวชิาการ) 
 

ผูไมมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.วไิลศักดิ์  ก่ิงคํา   กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒภิายนอก) ตดิราชการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.กมล  บุษบา     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒภิายนอก)  ตดิราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายสมเกียรต ิ แดงเจริญ    รองคณบดฝีายวชิาการคณะวทิยาการจัดการ 

2. นางสาวภัทราพร  จนัตะน ี    หัวหนาสาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

เปดประชุมเวลา   9.11  น. 

 

ระเบยีบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 1.1  การมาตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ World Expo  

 สาระสําคัญ 

  วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2556  คณะจัดงาน world Expo จะเดินทางมายังประเทศไทย  

เพื่อติดตามและเก็บขอมูลในดานตางๆ ที่เก่ียวของในการเสนอตัวเปนเมืองเจาภาพ  โดยมีการเก็บขอมูลเรื่อง

ความพรอมในการจัดงานทั้งหมด 15 เรื่องเพื่อใชประกอบการตัดสินสถานที่ที่ใชจัดงาน และจะประกาศผล              

ใหทราบในเดือนธันวาคม 2556  การมาติดตามและเก็บขอมูลดังกลาวจะมีผลโดยตรงกับจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่จะจัดงาน จงึตองเสนอและใหขอมูลทัง้หมด 5 เรื่อง ไดแกความพรอมดาน

พื้นที่  การบริหารจัดการน้ํา เปนตน   

 มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 1.2 เรื่องแจงกําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัย 

 สาระสําคัญ 

  ประธานแจงกําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556   

 มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 1.3 เรื่องกจิกรรมสําคัญท่ีมหาวทิยาลัยจัดรวมกับหนวยงานภายนอก 

 สาระสําคัญ 

  มหาวทิยาลัยจะจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิป 2556  ในวันเสารที่ 12  มกราคม 2556 และกิจกรรม

งานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2556  ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ

หนวยงานภายนอก รวมจัดกิจกรรมดังกลาว ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 1.4 เรื่องการดําเนนิงานของสภามหาวทิยาลัย 

 สาระสําคัญ 

  ตามที่มหาวทิยาลัยสงรายช่ือกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพื่อเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแลวนั้น  เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา

กรรมการบางทานที่มหาวทิยาลัยเสนอช่ือไปดํารงตําแหนงมากกวา 2 แหง จงึขอใหมหาวิทยาลัยทบทวน  ซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยไดทบทวนและยืนยันขอมูลเดิมไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว  คาดวาจะไดรับ

พจิารณาเสนอโปรดเกลาฯ ในเร็วๆ นี้   

 มตทิี่ประชุม      รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 10/2555  

 สาระสาํคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวชิาการ นําเสนอรายงานการประชุมสภาวชิาการ คร้ังที่ 10/2555 ใหที่ประชุม 

พจิารณารับรอง 

 มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมมขีอแกไข   

 

ระเบยีบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ี 10/2555 

ระเบยีบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนนิการตามมตขิองสภาวชิาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม          

สภาวชิาการคร้ังที่ 10/2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวของดาํเนนิงานและ

ปฏบิัตติามที่สภาวชิาการมมีตแิลวดังนี้ 
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ระเบียบวาระ 
เร่ือง 

มติท่ี

ประชุม 
ผลการปฏบัิติตามมติ 

2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   

 นํารายงานการประชุมสภาวิชา ขึ้นหนา

เว็บไซตเพื่อตรวจสอบขอมูลการประชุม

คร้ังท่ีผานมา 

รับทราบ ก อง บ ริ ก า รก า ร ศึ ก ษา ไ ด ดํ า เ นิ นก า ร             

อัพโหลดรายงานการประชุมสภาวิชาการใน

เ ว็ บ ไ ซต ก อ งบ ริ ก ารก า ร ศึ ก ษาแ ล ว ท่ี 

webregis.aru.ac.th 

5 นําเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญาแก

ผู สํ า เ ร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2555 

เห็นชอบ เสนอสภามหาวิ ทยา ลัย เ ห็ นชอบแล ว                 

เมื่อวันท่ี 26 ธ.ค.55 

5.2 ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญาแก

ผู สําเ ร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2555 

เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแลว  เมื่อ

วั น ท่ี  2 6  ธ . ค . 5 5  แ ต ใ ห สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษานําเสนอขอมูล

การจบการศึกษาในแตละ           ป

การศึกษาตอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปนขอมูล

ในการบริหารจัดการเรียนการสอน 

5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2554)  ฉบับภาษาอังกฤษ 

เห็นชอบ เสนอสภามหาวิ ทยา ลัย เ ห็ นชอบแล ว                 

เมื่อวันท่ี 26 ธ.ค.55 

       

ลงช่ือ...................................................... 

(ผศ.ดร.วมิลพรรณ  รุงพรหม) 

เลขานุการสภาวชิาการ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร สาขาวชิา 

วศิวกรรมไฟฟา และสาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา ฉบับป พ.ศ. 2554 และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับป พ.ศ.2555

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เพื่อให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาพจิารณาการใหความเห็นชอบแลวนัน้  บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษารับทราบการใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 

 มตทิี่ประชุม รับทราบ   
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ระเบยีบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบยีบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกจิ   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตที่ประชุมให  นายสมเกียรติ  แดงเจริญ  รองคณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  โดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการปรับปรุง  

ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   โดยไดเคยนําเขาสภาวิชาการคร้ังที่ 7/2554  

วันที่ 9 ธันวาคม 2554 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและที่ประชุมมีมติมอบสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ประมวลขอมูลและทบทวนการเสนอหลักสูตร ในดานการบริหารจัดการหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ผูเรียน 

เมื่อไดขอมูลที่ชัดเจนแลวจงึเสนอสภาวชิาการมาใหม  ซึ่งสาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดดําเนนิการปรับปรุงแกไข  

และผานคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคร้ังที่ 3/2555  วันที่ 26  ธันวาคม 2555 

แลว  จงึเสนอสภาวชิาการพจิารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

 มตท่ีิประชุม  ขอใหคณะวทิยาการจัดการทบทวน ปรับปรุงขอมูล  รวมทั้งสาระสําคัญของหลักสูตรใหมี

ความครบถวนถูกตองและชัดเจนตามองคประกอบของหลักสูตรและขอเสนอแนะ  แลวนําเสนอสภาวิชาการอีก

ครัง้  ตามรายละเอยีดดังนี้ 

1. ใหเทยีบเคียงกับหลักสูตรเดยีวกันกับมหาวทิยาลัยอื่นที่มแีนวทางที่ใกลเคียงกัน   เชน               

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ฯลฯ   

2. การนําเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคมาประยุกตใชกับแนวคิดของหลักสูตร  อาจจัดไวในรายวชิาเลอืก  

เพื่อเปนการแสดงจุดแข็งของหลักสูตร  

3. ในรายวชิาใหม 3 วชิา  คอื  วชิาเศรษฐกิจสรางสรรค  เศรษฐกิจพอเพยีง  เศรษฐกิจอาเซยีน             

พบวาเนื้อหาคําอธบิายรายวชิามรีายละเอยีดคอนขางนอย การกําหนดหนวยกิตอาจจะไมถึง 3 หนวยกิต 

4. ใหหาความชัดเจนของหลักสูตรนี้วา เมื่อสําเร็จการศกึษาจะประกอบอาชีพอะไร  โดยหาขอมูลจากตลาดแรงงาน 

 ผูประกอบการ ผูใชบัณฑติมคีวามตองการบัณฑติที่จบหลักสูตรนี้ ตางจากผูที่จบเศรษฐศาสตรบัณฑติมากนอยอยางไร  

5. หนา 32  เรื่องการวจิัย  หลักสูตรกําหนดใหเรียนภาคเรียนที่ 2  ปที่ 3  แตหนา 25                

แผนการเรียนกําหนดใหเรียนภาคเรียนที่ 1  ปที่ 4 

 6.  ปรับปรัชญาของหลักสูตร  ควรมคีวามชัดเจนผสมผสานกับความเปนมหาวทิยาลัยทองถ่ิน 

 7.  ปรับความสําคัญใหเขากับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 8.  ปรับจากอาชีพอิสระเปนผูประกอบการ  สวนอาชีพรัฐวิสาหกิจถาไมสามารถผลิตบัณฑิต ที่เปนนัก

เศรษฐศาสตรไปที่รัฐวสิาหกิจไดจงึไมควรระบุ 

 9.  ตองปรับใหมวีัตถุประสงคครบทัง้สวนความรู เจตคต ิโดยใหบัณฑติราชภัฏเนนทักษะการฝกปฏบิัต ิ มี

ทักษะในการจัดการภาคธุรกิจ  โดยดูรายวชิาเฉพาะวาตอบวัตถุประสงคของหลักสูตรไดครบหรอืไม 

            10.  ความเช่ือของหลักสูตรนี้อยูที่การพัฒนาทองถ่ิน โดยรายวิชาที่มีเนื้อหาเกินความเปนทองถ่ิน             

ก็ไมควรระบุมาในหลักสูตร 
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 11.  ควรปรับคําอธบิายรายวชิาเศรษฐกิจพอเพยีงใหมคีวามเปนเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

 12.  หนา 95  วชิาเศรษฐกิจอาเซยีน  เขยีนคําอธบิายรายวชิาไมสอดคลองกับหนา 81  

 13.  หลักสูตรมรีายวชิาที่ไมบงบอกความชัดเจนถึงความเปนบริหารธุรกิจ  

 14.  ขอขอมูลจํานวนนักศกึษาที่จบไปแลว 5 รุนในสาขาวชิานี้ 

 15.  หากผลของความตองการศึกษาเขาศึกษาตอ  ผลคือมีความตองการปานกลาง  ในแงของ               

นักเศรษฐศาสตรสมควรเปดสาขาวชิานี้หรอืไม 

 16.  ไมมขีอมูลความตองการแรงงานใหเห็นชัดเจน 

 17.  เรื่องงบประมาณหากคิดคราวๆ จะขาดทุนปละ 1,400,000 บาท  ซึ่งถาพิจารณาขอมูลงบประมาณ

อาจจะผดิพลาด   

 18.  หลักสูตรนี้ไดปรับปรุงคือตัดกลุมวิชาออกไป  แตยังเหมือนมีกลุมเล็กๆอยูในวิชาเนื้อหาเลือกโดยมี

วิชาสัมมนาหลายวิชา  เชน  สัมมนาธุรกิจเกษตร  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม  การสัมมนาธุรกิจ                  

การธนาคาร  รายวชิาควรที่จะยุบรวมเปนวชิาเดยีว คอื สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ   

 19.  ดูคําอธบิายรายวชิาของวชิาสัมมนาธุรกิจเกษตรอีกคร้ังจะมเีนื้อหาที่นอยกวาวชิาสัมมนาอกี 2 วชิา 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6     เรื่องอื่น ๆ 

ระเบยีบวาระท่ี 6.1  กําหนดการประชุมสภาวชิาการ คร้ังท่ี 2/2556 

  สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมสภาวิชาการประชุมคร้ังตอไปในวันที่                      

6 กุมภาพันธ  2556 

 ขอเสนอ/ญัตต ิ   

  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวชิาการคร้ังตอไป วันที่ 6 กุมภาพันธ  2556 

 มตทิี่ประชุม    เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.2  การไปสัมมนานอกสถานท่ีของกรรมการสภาวชิาการและสภามหาวทิยาลัย 

  สาระสําคัญโดยยอ 

  ประธานสภาวิชาการไดเสนอใหมีการไปสัมมนานอกสถานที่ของกรรมการสภาวิชาการและ                

สภามหาวิทยาลัย  เพื่อใหกรรมการไดมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดนอกสถานที่  โดยมอบหมายใหฝาย

เลขานุการสภาวิชาการและผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  จัดหาสถานที่ศึกษาขอมูลและวางแผน  แลวนําเสนอ               

สภาวชิาการในคร้ังถัดไป 

 มตทิี่ประชุม    รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา   10.27 น.         

             นางสาวสุภัทรสร  ขุมทอง ผูบันทกึการประชุม 

                                 ผศ.ดร.วมิลพรรณ รุงพรหม  ผูตรวจทาน 


