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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี  2/2556 

วันพุธท่ี 6  กุมภาพันธ�  2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห%องประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู%ท่ีมาประชุม 
1. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ&    ประธาน(อธิการบดี) 
2. รองศาสตราจารย& ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา   กรรมการ(ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. ดร.ปฐมพงศ&  ศุภเลิศ     กรรมการ(ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
4. รองศาสตราจารย& ดร.สุนันทา  เลาหนันทน&  กรรมการ(ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
5. ดร.พรเทพ  รู0แผน     กรรมการ(ผู0แทนคณะครุศาสตร&)  
6. ผู0ช8วยศาสตราจารย& ดร.อดิศร  ภู8สาระ   กรรมการ(ผู0แทนคณะมนุษยศาสตร&ฯ) 
7. ดร.ภควดี   สุขอนันต&     กรรมการ(ผู0แทนคณะวิทยาศาสตร&ฯ) 
8. ดร.กิติมา  ทามาลี     กรรมการ(ผู0แทนคณะวิทยาการจัดการ) 
9. ผู0ช8วยศาสตราจารย& ดร.วิมลพรรณ  รุ8งพรหม  กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝ@ายวิชาการ) 
 

ผู%ท่ีลาการประชุม 
1. รองศาสตราจารย& ดร.กมล  บุษบา     กรรมการ(ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก)  ติดราชการ 
 

ผู%เข%าร.วมการประชุม 
1. รองศาสตราจารย& ลํายอง  ปลั่งกลาง   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. นายสมเกียรติ  แดงเจริญ    รองคณบดีฝ@ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
3. นางสาวภัทราพร  จันตะนี    หัวหน0าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร&ธุรกิจ 
 

เริ่มประชุมเวลา   9.20  น. 
 

 เลขานุการสภาวิชาการแจ0งให0ทราบว8า  ประธาน(อธิการบดี)  เ ดินทางไปประเทศอิหร8าน                       
โดยอยู8ระหว8างการเดินทางกลับมาถึง  จึงมอบหมายให0 ดร.ปฐมพงษ&  ศุภเลิศ  ทําหน0าท่ีประธานสภาวิชาการ           
แทนชั่วคราว 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ%งให%ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  อธิการบดีไปราชการประเทศอิหร.าน 
 สาระสําคัญ 
  อธิการบดี ประธานสภาวิชาการได0เดินทางไปประเทศอิหร8าน พร0อมกับผู0ว8าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยได0ไปเยี่ยมเมืองบ0านเกิดของท8านเฉกอะหมัด ท่ีเมืองกุม ประเทศอิหร8าน 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2  พิธีทําบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ป9 วันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ 
 สาระสําคัญ 
  ขอเชิญกรรมการวิชาการทุกท8าน เข0าร8วมพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปH วันพระราชทาน
นามสถาบันราชภัฏ ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ& 2556 ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี (อาคารใหม8) 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2556  
 สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2556  ให0ท่ีประชุม 
พิจารณารับรอง 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม8มีข0อแก0ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 1/2556 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข0อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม     
สภาวิชาการครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 9 มกราคม 2556  โดยได0แจ0งและมอบให0หน8วยงานและองค&คณะบุคคล/บุคคล
ท่ีเก่ียวข0องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภาวิชาการมีมติแล0ว 
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร&ธุรกิจ  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ให0ทบทวน
แก0ไขตาม

ข0อเสนอแนะ 

ให0คณะวิทยาการจัดการทบทวน 
ปรับปรุงข0อมูล  รวมท้ังสาระสําคัญของ
หลักสตูรให0มีความครบถ0วนถูกต0องและ
ชัดเจนตามองค&ประกอบของหลักสูตร
ตามข0อเสนอแนะ  แล0วนําเสนอสภา
วิชาการอีกในครั้งต8อไป 

6 วาระอ่ืนๆ 

6.1 การไปสัมมนานอกสถานท่ีของกรรมการสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

รับทราบ มอบหมายให0 ผศ.ดร.อดิศร ภู8สาระ และ
ฝ@ายเลขานุการสภาวิชาการ  จัดหา
สถานท่ีศึกษาข0อมูลและวางแผนแล0ว
นําเสนอสภาวิชาการในครั้งต8อไป 

  
ข�อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให0ท่ีประชุมรับทราบข0อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2556 
 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 3.2  การสัมมนานอกสถานท่ีของกรรมการสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
 สาระสําคัญโดยย�อ 
  ตามท่ี ผศ.ดร.อดิศร  ภู8สาระ  ได0รับมอบหมายให0ไปหาข0อมูลเก่ียวกับการสัมมนา  และศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของกรรมการสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556  ได0รายงานข0อมูล            
ดังเอกสารแนบ 
 ข�อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให0ท่ีประชุมให0ความเห็น 
 มติ ท่ีประ ชุม    รับทราบ   และมีข0 อสรุ ป ให0 เ สนอข0 อ มูลสั มมนานอกสถาน ท่ี  3  แห8 ง  คือ                            
1) มาเลเซีย-สิงคโปร&  2) ฮ8องกง-เซินเจิ้น 3) ออสเตรเลีย และมอบเลขานุการเสนอโครงการต8อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต8อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร.วมมือในการกําหนดจํานวนแห.ง                   

และระยะเวลาในการดํารงตําแหน.งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) 

 สาระสําคัญโดยย�อ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0509(5).3/ว 74 ลงวันท่ี 22 มกราคม 
2556 เรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร8วมมือในการกําหนดจํานวนแห8งและระยะเวลา               
ในการดํารงตําแหน8งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) โดยมีประเด็นสําคัญ
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ&ในการกําหนดจํานวนแห8งและระยะเวลาในการดํารงตําแหน8งของ                         
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก%ไขอาจารย�ประจําหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร�             

และสังคมศาสตร� จํานวน 5 สาขาวิชา              
 สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก0ไขอาจารย&ประจําหลักสูตรของ
คณะมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร&       

  ความเป�นมา/เรื่องเดิม/ข�อเท็จจริง 
  เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร& มีการรับอาจารย&บรรจุใหม8และต0องปรับปรุงแก0ไข
อาจารย&ท่ีลาออก สิ้นสุดสัญญาจ0างหรือเกษียณอายุราชการในภาคการศึกษาท่ีผ8านมา เพ่ือปรับปรุงฐานข0อมูล      
ให0ถูกต0องเปPนปQจจุบัน  จึงดําเนินการปรับปรุงแก0ไขอาจารย&ประจําหลักสูตรตามแบบ สมอ.08 ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และผ8านคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร&ให0 
ความเห็นชอบแล0ว ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 23  มกราคม  2556 จํานวน 5 สาขาวิชาดังนี้ (เอกสารแนบ) 

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร&  หลักสูตรฉบับปH พ.ศ. 2555 
2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรฉบับปH พ.ศ. 2555 
3. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ@น   หลักสูตรฉบับปH พ.ศ. 2554 
4. สาขาวิชานิเทศศาสตร&  หลักสูตรฉบับปH พ.ศ. 2554 
5. สาขาวิชาภาษาไทย   หลักสูตรฉบับปH พ.ศ. 2555 
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 ข�อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให0ความเห็นชอบการปรับปรุงแก0ไขอาจารย&ประจําหลักสูตร                
ของคณะมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร& จํานวน 5 สาขาวิชา 

 มติ ท่ีประชุม   เห็นชอบ 3 สาขาวิชาคือ รัฐประศาสนศาสตร&  ภาษาญ่ีปุ@น และนิ เทศศาสตร&                         
ส8วนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาภาษาไทย  มอบให0คณะมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร&ทบทวน            
การบริหารจัดการอัตรากําลัง โดยเสนอข0อมูลแผนอัตรากําลัง การบริหารจัดการและยืนยันข0อมูลการจัดอัตรากําลัง
แล0วเสนอมาในครั้งต8อไป  เนื่องจากพบว8ามีอาจารย&ท่ีเกษียณ อายุราชการ  อาจารย&อาสาสมัครอาจารย&ท่ีมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกท่ีไม8ตรงกับสาขาท่ีเปPนอาจารย&ประจําหลักสูตร หรือคณะมีแผนจะพัฒนาอาจารย&ประจําหลักสูตร
อ่ืน ๆ หรือไม8อย8างไร  รวมท้ังข0อสังเกตในการรับอาจารย&ใหม8ควรรับอาจารย&ท่ีมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก%ไขอาจารย�ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�  ฉบับป9 พ.ศ. 2555                  

 สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ ได0แจ0งว8า  คณบดีคณะวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีขออนุญาตถอนวาระ 
เนื่องจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร&  แจ0 งว8 าจะทําการปรับเปลี่ยนอาจารย&ประจําหลักสูตรอีกครั้ ง                                
และจะเสนอมาเพ่ือพิจารณา 
 ข�อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขออนุญาตถอนวาระนี้ 

 มติท่ีประชุม  ไม8พิจารณาวาระนี้  และเลขานุการสภาวิชาการให0ถือปฏิบัติเก่ียวกับการถอนวาระให0เปPน
ลายลักษณ&อักษร 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการเปEดสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชา 1500140  ภาษาเกาหลี
เพ่ือการส่ือสาร  และวิชา 2500124 วิถีชีวิตมุสลิม 

 สาระสําคัญโดยย.อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอความเห็นชอบการเป Rดสอนรายว ิชาศ ึกษาทั ่ว ไป ค ือ                   
วิชา 1500140  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร และวิชา 2500124 วิถีชีวิตมุสลิม 
  ความเป�นมา/เรื่องเดิม/ข�อเท็จจริง 
  คณะมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร&มีความประสงค&ขอเป Rดสอนรายว ิชาศึกษาทั ่ว ไป ค ือ                
วิชา 1500140  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) และวิชา 2500124 วิถีชีวิตมุสลิม 3(3-0-6) ต้ังแต8ภาค
เรียนท่ี 1 ปHการศึกษา 2556  โดยดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และผ8าน
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร&ให0ความเห็นชอบแล0ว  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556  
วันท่ี  23  มกราคม  2556  และเสนอคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเห็นชอบแล0ว ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2556 วันท่ี 1 กุมภาพันธ&  2556 
 ข�อเสนอ/ญัตติ    
  จึ ง เสนอสภาวิชาการพิจารณาให0ความเห็นชอบการเปRดสอนรายวิชาศึกษา ท่ัวไป คือ                     
วิชา 1500140  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร และวิชา 2500124 วิถีชีวิตมุสลิม 

 มติท่ีประชุม  ไม8ขัดข0องแต8ขอให0คณะทบทวนหลักการ เหตุผลความจําเปPน และมอบหมายให0กรรมการ             
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปPนผู0ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการเสนอให%ปริญญาแก.ผู%สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                              

ภาคเรียนท่ี  2/2555 

 สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ ขอความเห็นชอบการให0ปริญญาแก8ผู0สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 2/2555 
 ความเป�นมา/เรื่องเดิม/ข�อเท็จจริง 
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได0ยื่นคําร0องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี  
9 มกราคม 2556 จํานวน 28 ราย โดยผ8านกระบวนการข้ันตอนดังนี้ 
 ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ8านการตรวจสอบดังนี้ 
 �  เปPนผู0มีคุณสมบัติการเข0าเปPนนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 � ผ8านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย 
 � ผ8านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา 
 � นักศึกษาท่ีเข0าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ศึกษารายวิชา
ครบถ0วนตามหลักสูตร ได0คะแนนเฉลี่ยสะสมไม8ต่ํากว8า 3.00 
 � ผ8านการสอบประมวลความรู0 
 � ผ8านการสอบปากเปล8าวิทยานิพนธ&/การค0นคว0าอิสระข้ันสุดท0าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล8า
วิทยานิพนธ&/การค0นคว0าอิสระ ซ่ึงประกอบด0วยอาจารย&ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ&/การค0นคว0าอิสระและผู0ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีได0รับการแต8งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 � ผ8านการตรวจสอบรูปเล8มวิทยานิพนธ&/การค0นคว0าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการ
ตรวจบทคัดย8อภาษาอังกฤษ 
 � ผลงานวิทยานิพนธ&ของนักศึกษาท่ีเข0าศึกษา ต้ังแต8ปHการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได0รับการยอมรับ
ให0ตีพิมพ&ในวารสารทางวิชาการ 
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต ได0จัดทําบัญชีรายชื่อผู0สําเร็จการศึกษาเสนอต8อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2556 มติท่ีประชุมให0ความเห็นชอบการเสนอ
รายชื่อผู0สําเร็จการศึกษา จํานวน 28 ราย  (ดังเอกสารแนบ) 
 ข�อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอท่ีประชุมสภาวิชาพิจารณาให0ความเห็นชอบการเสนอให0ปริญญาแก8ผู0สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี  2/2555 จํานวน 28 ราย 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอมา รวมท้ังมีข0อสังเกตและ
ข0อเสนอแนะดังนี้ 

1. ให0สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กําหนดนโยบายหรือแผนท่ีกําหนดว8าแต8ละหลักสูตร
กําหนดเปPนวิทยานิพนธ&หรือการค0นคว0าอิสระในสัดส8วนเท8าไร 

 
2. ให0จัดทําข0อมูลจํานวนนักศึกษากับอาจารย&ผู0ควบคุมวิทยานิพนธ&ให0ถูกต0องชัดเจน เช8น 1 : 5, 1: 10 

เพ่ือให0เปPนไปตามเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
3. ครั้งต8อไปในดําเนินการตรวจสอบข0อมูลให0ครบถ0วนทุกข้ันตอน โดยมีข0อมูลผู0ตรวจสอบและรับรอง

การตรวจสอบการเสนอให0ปริญญาบัตรมาให0ชัดเจน 
4.  แจ0งกรรมการบริหารหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ทราบและดําเนินการตาม

ข0อเสนอแนะ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 สาระสําคัญโดยย�อ 
เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให0 นางสาวภัทราพร  จันตะนี หัวหน0าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร&

ธุรกิจเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร&ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
 ความเป�นมา/เรื่องเดิม/ข�อเท็จจริง 

ตามท่ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร&ธุรกิจ ได0เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร&
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2556  วันท่ี                     
6 มกราคม 2556 และมติท่ีประชุมมอบให0คณะและสาขาวิชาทบทวน และปรับปรุงแก0ไขตามข0อเสนอแนะนั้น  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร&ธุรกิจได0ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแก0ไขรายละเอียดหลักสูตรตามข0อเสนอแนะ            
ของสภาวิชาการใน 19 ข0อเรียบร0อยแล0ว 
 ข�อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอท่ีประชุมให0ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร&ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยมีเง่ือนไข ข0อสังเกตและข0อเสนอแนะดังนี้ 

1. หากหลักสูตรไม8บรรลุวัตถุประสงค&ภายใน 1 ปH ให0สาขาวิชายุบรวมหรือบูรณาการศาสตร&ระหว8าง
คณะเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอ่ืน ท้ังนี้ต0องเปPนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอนุมัติด0วย 

2. ควรพัฒนาหลักสูตรใหม8ท่ีทันสมัยท่ีจะสามารถพัฒนาคนให0อยู8ในสังคมอนาคตได0 เช8น หลักสูตร            
ท่ีสอดคล0องกับสภาวะเศรษฐกิจ 

3. การกําหนดอาชีพ อาจวิเคราะห&ได0จากรายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตรซ่ึงจะบ8งบอกว8าจะไปประกอบ
อาชีพอะไร 

4. ให0ปรับปรุงแก0ไข การเขียนความสําคัญ และอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ซ่ึงควรแสดงให0เห็นว8า
หลักสูตรมุ8งผลิตบัณฑิตด0านเศรษฐศาสตร& ท่ีบูรณาการความรู0เศรษฐศาสตร&และการบริหารธุรกิจไป
ประยุกต&ใช0เพ่ือการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู8การพัฒนาท0องถ่ินและประเทศชาติ   

5. วิชาสัมมนาควรจะมีเพียงวิชาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร&ธุรกิจ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2556 
  สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 6 มีนาคม 2556 
 ข�อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 6 มีนาคม 2556 
 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
ปEดประชุมเวลา   12.54  น. 
            นางลักขณา  เตชวงษ&  ผู0บันทึกการประชุม 
             ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ8งพรหม  ผู0ตรวจทาน 


