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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 1/2558 

วันพุธท่ี 14 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี     ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
4. ดร.จิราภรณ์    พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
6. ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(คณะครุศาสตร์)    ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนา  เนาว์วัน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
2. นางสาวเมธารัตน์  จันตะนี   อาจารย์ประจําหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 
3. นายฉัตรชัย  นิยะบุญ    อาจารย์ประจําหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 
4. นายอรรถพล  วงศ์เลิศวิริยะ   อาจารย์ประจําหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 
5. นางวรรณิภา  ใจดี    อาจารย์ประจําหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 
6. นางชเนตตี  จาตุรนต์รัศมี   อาจารย์ประจําหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 
7. นายชาลีวัฒน์  จิตต์โสภา   อาจารย์ประจําหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 
8. นางสาวญาณิศา  เผื่อนเพาะ   อาจารย์ประจําหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 
9. นายสุรศักด์ิ  บุญประสิทธิ์   อาจารย์ประจําหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ ประธานท่ีประชุมแจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กําหนดการประชุมนอกสถานท่ี ณ คาทิลิยา เมาน์เทนรีสอร์ท แอนด์สปา ครั้งท่ี 1/2558 
วันท่ี 20 - 22 มกราคม 2558   ซ่ึงในการนี้จะมีวาระขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษจีน และระเบียบว่าด้วย สหกิจศึกษา  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2   กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ ประธานท่ีประชุมแจ้งว่าในวันท่ี 14 มกราคม 
2558มหาวิทยาลัยจะมีการต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Asiaeuro ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 
และนอกจากนี้ช่วงเช้าจะมีการอบรมเสริมสร้างความสุข ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ช่วงบ่ายจะมีการประชุม
บุคลากรท้ังมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 9/2557  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 9/2557 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
ครั้งท่ี 9/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 9/2557 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 9/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์
คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2557 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 การรบัทราบการปดิดําเนนิการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบนั้น  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้มีมติรับทราบการปิดหลักสูตร ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 
0506(2)8974 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4.2  การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
         สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2555   และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/931 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2557 และท่ี 
ศธ 0550/953 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบนั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 
0506(1)/8675 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร 
             บัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2554) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบนั้น  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/9160 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร 
         บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/9161 
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  การรับทราบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2  
                (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทํา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) ปีท่ี 
2 ฉบับท่ี 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) VOL.2 No.2 July-December 2014 นั้น  เนื่องจากตามประกาศ 
ก.พ.อ.กําหนดว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
ข้อ 3 นั้น ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณา
ยอมรับวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพร่ทางวิชาการ ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงนําเรื่องนี้
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 จํานวน 274 ราย 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร     
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 จํานวน 274 ราย  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 จํานวน 274 ราย 

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2557 จํานวน 274 ราย 
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ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ 
                          ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางชเนตตี จาตุรนต์รัศมี
อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการนําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

มติท่ีประชุม ให้ตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการแล้วนําเสนอใน
ครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 

1. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา เขียนละเอียดเกินไปและซํ้าซ้อนกัน 
ควรใช้คําใหญ่ ท่ีเน้นการประกอบการ  และตัดข้อ 8.7 ออก รวมท้ังข้อ 8.8 ควรปรับข้อความ เช่น 
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ 

2. หน้า 3 ข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอก ให้แก้ไขบรรทัดสุดท้าย โดยตัดคําว่า “ จากปัจจัยชี้ขาด    
การตัดสินความสามารถในการแข่งขัน” ออก และปรับใหม่เป็น “จากสภาพแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมความสามารถ     
ในการแข่งขัน” 

3. หน้า 4 ข้อ 11.3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร ควรจะศึกษาความคิดเห็นหรือ
ความต้องการของสังคม ชุมชน นักเรียน ผู้ใช้บัณฑิต  

4. หน้า 8 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3.2 ให้เขียนใหม่เป็น เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นําและ
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5. หน้า 11 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ไม่ต้องระบุปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ไข  
6. หน้า 11-12 ทบทวนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตร เช่นลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน    

ค่าครุภัณฑ์ เพ่ือความคุ้มทุนของหลักสูตร  
7. หน้า 13 ให้ทบทวน แก้ไขการกําหนดความหมายของเลขรหัสตัวท่ีห้า เพราะมีการสลับความหมาย

กับเลขตัวอ่ืนอยู่หลายวิชา ควรแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องกับลักษณะและชื่อวิชา 
8. หน้า 17 วิชาการแสวงหาโอกาสในการประกอบการ ควรปรับเป็นวิชาการสร้างธุรกิจ ซ่ึงอาจจะมี

เนื้อหาการเริ่มธุรกิจใหม่ การซ้ือธุรกิจ และแฟรนไชส์ 
9. หน้า 17 ตัดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ออก (ซํ้ากับหน้า 16) 
10. หน้า 18 วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ควรตัดคําว่า “ใหม่” ออก 
11. หน้า 18 วิชาการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้เพ่ิมชื่อวิชาว่าเก่ียวกับอะไร และปรับคําอธิบาย

รายวิชาคําว่า “ท่ีคุ้มค่า” และ “ในโลกปัจจุบันจริง” 
12. หน้า 18 วิชาสัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ ควรจัดเป็นวิชาบังคับเรียน 
13. ในการประกอบการรูปแบบการบริหารมีมากมาย ไม่ควรเน้นเพียงการบริหารโดยการมุ่งเน้นคุณค่า 
14. ต้องกํากับดูแลให้นักศึกษาเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ครบ 12 หน่วยกิต 
15. หน้า 18 วิชาสหกิจศึกษา ให้ปรับเป็น วิชาสหกิจศึกษาสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
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16. หน้า 20-21 การจัดแผนการเรียนชั้นปีท่ี 2 ควรจัดวิชาเก่ียวกับการสร้างธุรกิจมาก่อนท่ีจะเรียน

วิชา  การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ และวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน ควรมาก่อนวิชาการ
วิเคราะห์   ความเป็นไปได้ในธุรกิจ 

17. วิชาการตลาดสําหรับผู้ประกอบการ ควรใช้ การจัดการตลาดสําหรับผู้ประกอบการ  
18. การจัดโครงสร้างหลักสูตร  วิชาบังคับควรมีเนื้อหาครอบคลุมลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ              

กลยุทธ์การบริหารจัดการ การสร้างธุรกิจใหม่ และคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบการ 
19. ตรวจสอบภาษาอังกฤษ คําว่า “การเป็นผู้ประกอบการ”  และ “ผู้ประกอบการ” ให้ถูกต้อง 
20. ควรมีรายวิชาการเป็นผู้นํา วิชาท่ีเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิชาการจัดการการ

เปลี่ยนแปลงในหลักสูตร 
21. หน้า 47-49 ให้ทบทวนการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ังวิชาแกน (เช่น ภาษีอากรธุรกิจ การจัด 

การการผลิตและการดําเนินการ)  และวิชาเอกบางวิชามีแต่ความรับผิดชอบรอง  ซ่ึงความเป็นจริงแล้วบางเรื่อง 
ควรเป็นความรับผิดชอบหลักท้ังนี้ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้  

22. หน้า 72 ให้ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา เช่น วิชาการตลาดสําหรับผู้ประกอบการคําว่า “ด้วย
แนวใหม่”ควรใช้คําอ่ืน  วิชาการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่  วิชาการบัญชีสําหรับผู้ประกอบการ  วิชากฎหมาย
สําหรับการเป็นผู้ประกอบการ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการประกอบการ  การเขียนคําข้ึนต้นประโยค
ของคําอธิบายรายวิชาควรเขียนเป็นคํานาม  

23. หน้า 75 วิชาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในธุรกิจ ให้ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้อ่านแล้ว
เข้าใจ และตัดคําว่า “อันได้แก่” ออก 

24. หน้า 76 วิชาการจัดทําแผนธุรกิจ 2 ควรระบุเง่ือนไขวิชาท่ีต้องเรียนผ่านมาก่อน 
25. หน้า 77 วิชาการฝึกประสบการณ์ฯ ให้ตัดคําว่า “อาจารย์ท่ีปรึกษา”และ “หมายเหตุ ...” ออก 
26. หน้า 89 วุฒิการศึกษาของ นางสุมนา พูลผล ให้ระบุว่า เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาใด และควร

เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
27. ให้เพ่ิมเอกสารระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้นวิชาฯ ฉบับท่ี 2 ในภาคผนวก 
28. ตรวจสอบแก้ไข MOU ท่ีคณบดียังไม่ได้ลงนามให้เรียบร้อย 

 
ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง 
                          ประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.วันทนา เนาว์วัน รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบหลักสูตรอีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
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1. หน้า 2 ข้อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ควรเขียนเป็นลักษณะปลายเปิด ไม่ผูกมัดเกินไป 
2. หน้า 2 ข้อ 8 ปรับลําดับการเขียนอาชีพ  และเพ่ิมอาชีพทางธุรกิจระหว่างประเทศ ท่ีน่าสนใจยิ่งข้ึน 
3. หน้า 4 รูปแบบการอ้างอิงควรระบุเว็บไซต์ และใส่วันท่ีในการอ้างอิง รวมท้ังผลการศึกษาความเป็น 

ไปได้ในการเปิดหลักสูตรควรจะศึกษาความต้องการของสังคม ชุมชน นักเรียน ผู้ใช้บัณฑิต  
4. หน้า 6 แก้ไขภาษาอังกฤษคําว่า Asean ให้เขียนเป็น ASEAN  
5. หน้า 6 ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เป็นลําดับก่อนหลัง และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้          

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  รวมท้ังการจัดรายวิชาบางวิชายังไม่ครบตามวัตถุประสงค์  เช่น เนื้อหาด้านวัฒนธรรม 
การกําหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต จ ะเพียงพอในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือไม่     ดังนั้น
ควรปรับจุดยืนหรือเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน เพ่ือให้นักศึกษามี
คุณลักษณะทางภาษาสอดคล้องกับหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงมีความแตกต่างกับหลักสูตรอ่ืนท่ีกําหนด 
ให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต    นอกจากนี้อาจมีวิชาเศรษฐกิจสังคมเอเชียในหลักสูตร 
เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม รวมท้ังควรจะมีวิชาเก่ียวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 

6. หน้า 10 แก้ไขคําพิมพ์ผิดใต้ตารางค่าใช้จ่ายฯ  และทบทวนการกําหนดงบประมาณ 
7. หน้า 11 แก้ไขตัวเลขหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะจาก 90 หน่วยกิต เป็น 96 หน่วยกิต 
8. ให้ทบทวนการจัดรายวิชาบังคับ  วิชาเลือกให้เหมาะสม  เช่น วชิากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  

วิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ควรจะอยู่ในวิชาบังคับ ให้ทบทวนจัดวิชาบางวิชาปรับเป็นวิชา
ปฏิบัติแต่ต้องปรับคําอธิบายรายวิชาให้มีการปฏิบัติด้วย  เช่น วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิง 
กลยุทธ์ วิชาการบริหารการตลาดระหว่างประเทศ   

9. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาบางวิชาค่อนข้างคาบเก่ียว ซํ้าซ้อนกัน เช่น การบริหารการนําเข้าและ   
ส่งออก การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศเบ้ืองต้น ซ่ึงควรจะกําหนดในคําอธิบายรายวิชาให้เห็น
ภาพชัดเจน และบางรายวิชาคําอธิบายรายวิชาไม่สื่อความหมายของวิชา   

10. วิชาการบริหารการตลาดระหว่างประเทศ  ควรปรับชื่อเป็น “การจัดการการตลาดระหว่าง
ประเทศ” 

11. หน้า 17 ให้ทบทวนวิชาอารยธรรมโลก เป็นวิชาท่ีกว้างเกินไปหรือไม่ และวิชาเศรษฐกิจอาเซียน-
จีน ให้ปรับเป็น “วิชาเศรษฐกิจเอเชีย” 

12. หน้า 18-21 ทบทวนการจัดลําดับรายวิชาในแผนการเรียนให้สอดคล้องกัน เช่น ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 
2 วิชา  การบริหารกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศควรย้ายไปเรียนปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 หรือเรียนวิชาการจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ก่อน  วิชาบัญชีเพ่ือการจัดการไม่ควรเรียนปี 2 ควรจะเรียนปีท่ี 4 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจควรไว้ใน
ปีท่ี 4 วิชากลยุทธ์ฯ ควรเรียนในปีท่ี 3-4    และไม่ควรนําวิชาคํานวณท้ังหมดมาจัดในเทอมเดียวกัน จะทําให้
นักศึกษาเครียดและยกเลิกวิชา 

13. หน้า 22 อาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี 4  ให้ระบุประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา  ลําดับท่ี 5 ให้
ตรวจสอบปีท่ีสําเร็จการศึกษาและระบุคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรอง  รวมท้ังงานวิจัยในประวัติอาจารย์ในภาคผนวก  
นอกจากนี้ยังเสนอให้อาจารย์ท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ด้วย 

14. หน้า 23-27 ตรวจสอบชือ่-สกุล และตําแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
15. หน้า 27 ข้อ 3.2.3 แก้ไขการพิมพ์ตําแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง   
16. หน้า 46 ให้ตรวจสอบและทบทวนการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิชาการจัดการการผลิต

และการดําเนินงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาษีอากรธุรกิจ และรายวิชาอ่ืน ๆ  
17. หน้า 57  ให้ทบทวนการกําหนด KPI  จาก 14 ข้อ อาจจะปรับเป็น 12 ข้อ  
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18. หน้า 70 -71 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจและนิสัยอุตสาหกรรม ให้ตัดคําอธิบายภาษาอังกฤษออก ตัดคําว่า 

“เช่น” “รวมท้ัง”ออก และให้ปรับการเขียนคําอธิบายโดยการเขียนคําข้ึนต้นควรเป็นคํานามในทุกวิชา   และปรับ
ชื่อ “วิชาสหกิจศึกษา “เป็น “สหกิจศึกษาสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” 

19. หน้า 71-72 วิชาการค้าระหว่างประเทศ การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจระหว่างประเทศ ให้ตัดประโยคท้าย “โดยใช้กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับ...”ออก ให้เหลือเพียงกรณีศึกษา 

20. หน้า 72 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  ให้ทบทวนการเน้นการวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องจาก
อาจเกิดปัญหาต้องทําวิจัยในต่างประเทศหรือไม่ 

21. หน้า 73 วิชาสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ ปรับคําอธิบายรายวิชาบรรทัดแรกจาก “ท่ีทันสมัย” เป็น    
“ตามสถานการณ์ปัจจุบัน” และวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ในคําอธิบายรายวิชาไม่ได้กล่าวถึง    
โซ่อุปทาน 

22. หน้า 74 วิชาการวิเคราะห์การลงทุน คําอธิบายรายวิชาเน้นไปทางการผลิต ควรจะเพ่ิมเนื้อหาเรื่อง 
การลงทุนทางตรง ทางอ้อม (เช่นการซ้ือพันธบัตร) การร่วมลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น สายการบิน การควบ
รวมธุรกิจ) 
 
ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ 

-ไม่มี - 
  

ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 2/2558 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุม ครั้งท่ี 2/2558 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2558 ในวันพุธท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา  11.57 น. 
 
 
 
         นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด   ผู้บันทึกการประชุม 
         นางลักขณา  เตชวงษ์              ผู้ตรวจ 

       ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ           ผู้ทาน 
 


