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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 8/2558 

วันพุธท่ี 7 ตุลาคม 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. ดร.เกษม  บํารุงเวช          อธิการบดี       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
4. ดร.จิราภรณ์    พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7. ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
8. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
   
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์  ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)  ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.นริสานันท์  เดชสุระ   ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ศานิต  สวัสดิกาญจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. นายสาโรช  ปุริสังคหะ   ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ดร.ศานติ  เล็กมณี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา  เนาว์วัน  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6. นางชเนตตี  จาตุรนต์รัศมี   ประธานสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  
       คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.03 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 ขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ดร.เกษม  บํารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการท่ีได้ให้
คําแนะนําเก่ียวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2558 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 7/2558  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือ       
วันพุธท่ี 2 กันยายน 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2558 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภาสภาวิชาการ พ.ศ. 2547  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
7/2558 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
7/2558  โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า 2-3 บรรทัดท่ี 2 ระเบียบวาระท่ี 1.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ISNN ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร 
แก้ไขเป็นการประชุมระดับนานาชาติ (ISMAC 2015) 
 2. หน้า 2-11 ข้อ 6 ให้แก้ไขคําว่า จะให้ เป็น จะใช้ 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 7/2558 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 7/2558 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ         
องค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันพุธท่ี 2 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.           
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 และ 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2558 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการทําหนังสือติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงานในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และกําหนด
วันเวลาในการดําเนินงานท่ีแล้วเสร็จในหนังสือติดตามความก้าวหน้า โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการ
รายงานความก้าวหน้าให้สภาวิชาการทราบ 
 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 7/2558 

วันพุธท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี3/2557 (ครั้งท่ี 3) 
จํานวน 7 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี3/2557 (ครั้งท่ี 3) 
จํานวน 7 ราย  โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลยั   

เลขา นุการสภา วิชาการ ได้ แ จ้ ง ไปยั ง
ผู้ อํานวยการสํา นักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาแล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อ  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 24 
กันยายน 2558 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย   
มีมติเห็นชอบแล้ว 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.2 

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขานิติศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ.2555) และ
หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
(สมอ.08) 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรสาขานิติศาสตร
บัณฑิต(ฉบับปี พ.ศ.2555) และ
หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับปี  
พ.ศ. 2556) (สมอ.08) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลยั   

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว และได้นํา
เรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันท่ี 24 กันยายน 2558 ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว 
 
 
 

5.3 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อง 
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาแกน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เห็นชอบ ในหลักการ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ และนําเรื่องน้ีเข้า ท่ีประชุม
สภาวิชาการอีกครั้ง ก่อนนําเสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว ขณะน้ีอยู่
ระหว่างดําเนินการทบทวนและแก้ไข 
 

5.4 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ให้ไปพิจาณาและปรับใหม่   โดย
มอบหมายให้รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
และทีมงานวิชาการดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และเสนอท่ี
ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง   

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 4 คณะ และกองบริการการศึกษา
โดยดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้นํา
เรื่องน้ีเ ข้า ท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 8/2558 ในวันท่ี 7 ตุลาคม 
2558 

5.5 

ขอความเห็นชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูร้ายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําไป
ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป พ.ศ. 2559 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป แล้ว 
 
 
 

5.6 

ขอความเห็นชอบกรอบการดําเนินงาน
การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปพ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบกรอบการดําเนินงานการ
พัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป แล้ว 
 

5.7 

ขอความเห็นชอบลงทะเบียนเรียนเกิน
หน่วยกิตและลงทะเบียนเรยีนพรอ้ม
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-์อาทิตย์) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 3 ราย 

ไม่เห็นชอบลงทะเบียนเรียนเกิน
หน่วยกิตและลงทะเบียนเรยีนพรอ้ม
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-์อาทิตย์) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 3 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 
หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อํานวยการกองบริการ
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษา ส า ขา วิ ช า
นิติศาสตร์ แล้ว  
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.8 

ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 
จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 

เห็นชอบในการกําหนดตาํแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารรีัตน์ คูณดี 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล และเลขานุการ 
ก.พ.ต. แล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ี
ประ ชุมสภามหา วิทยาลั ยใน วัน ท่ี  24 
กันยายน 2558 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย   
มีมติเห็นชอบแล้ว 

6 นําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ   

 

1. เสนอให้ปรับข้ึนค่าบํารุงการศึกษา
ของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการประสานงานกับรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร เพ่ือติดตามเรื่องน้ี 
 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
อธิการบดี/รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร/รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี 4 คณะ/ 
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง/สํานักงานอธิการบดี 
และสาํนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2558 

 

2. เรื่ องการจัดแผนการเรียนของ
ส า ข า วิ ช า ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น กั บ
สาขาวิชา อ่ืน น้ัน พบว่า มีการ จัด
จํานวนภาคเรียน (เทอม)ไม่เท่ากัน ซ่ึง
สามารถจัดได้ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วย
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
และการสําเร็จการศึกษา 3 ปีครึ่ ง            
ก็สามารถดําเนินการได้ โดยให้เป็นไป
ตามความพร้อมของนักศึกษาแต่ละคน 
แต่ ท้ั ง น้ีจะต้องไม่กระทบต่อสภา
วิชาชีพ และการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเรยีบรอ้ยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 นําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ   

 

3. วิชาท่ีเป็นมาตรฐานร่วมกัน เช่น 
วิชาอยุธยาศึกษา ควรกําหนดเกณฑ์ท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น 1) ให้
พิ จ า ร ณ า ก า ร ใ ช้ ตํ า ร า  เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนร่วมกัน  2) มีคู่มือ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ปรับเปลี่ยนได้  3) มีการใช้ข้อสอบ
ร่ ว ม กัน   และ  4 )  มี ก า ร วั ดและ
ประ เ มิ น ผล  ( ตั ด เ ก รด )  ร่ ว ม กั น  
รวมท้ังวิชาน้ีผู้สอนไม่ เพียงแต่ เป็น
อาจารย์ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
เ ท่ า น้ัน ท่ีสอน หลั กการ คือควรมี
อาจารย์ผู้สอนท่ีมาจากหลายสาขาวิชา
และมีการบูรณาการสอนร่วมกัน 

รับทราบ 
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี 4 คณะ/ 
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 
21 กันยายน 2558 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
6 นําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ   

 

4. ควรจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5  
ให้อยู่ในระบบออนไลน์ 

รับทราบ กองบริการการศึกษากําลังดําเนินการ
รวบรวม มคอ.3 มอค.5 รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปข้ึนเว็บไซด์  ส่วนสาํนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกําลัง
ดําเนินการให้อาจารยผ์ู้สอนเข้าใช้ระบบ  
E-university (เมนู มคอ.3 มคอ.5) 

 

5. ควรจัดทําคู่มือการทวนสอบให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ทุกคณะสามารถใช้
ร่วมกันได้ และคู่มือสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ ์

รับทราบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําลังดาํเนินการ
ปรับปรุงคู่มือทวนสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนตลุาคม 2558 
 

 
6. ควรจัดทําข้อสอบ โดยให้อาจารย์
ผู้สอนร่วมกันออกข้อสอบ และเก็บไว้
เป็นคลังข้อสอบ 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี/
อาจารย์ท่ีเก่ียวข้องทราบแล้ว 

 

7. ควรจัดทําคู่มือสําหรับอาจารย์ท่ี
ปรึกษา โดยมอบหมายให้รอง
อ ธิ ก า รบดี ฝ่ า ย กิ จก า ร นั ก ศึ กษ า
ดําเนินการจัดทํา 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแลว้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2   ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  การกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2558 ได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทีมงานวิชาการ ไปดําเนินการปรับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยนั้น  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการวิชาการได้ประชุมครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 21 
กันยายน 2558 พิจารณากําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยสังเคราะห์ข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการสภา
วิชาการกําหนดและเพ่ิมเติมคุณลักษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และมีมติเห็นชอบให้กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้  2)ด้านความคิด  3)ด้านทักษะ  และ 4)ด้านอุปนิสัย และให้เสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                 
พ.ศ. 2559 
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  มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทีมวิชาการ ทบทวน(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2559  และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ               
มีดังนี้ 

 1. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต้องมีลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ใฝ่รู้ อุตสาหะ 
สํานึกดี มีจิตอาสา 

 2. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ควรจัดให้ตรงตามด้าน และสามารถตอบโจทย์ได้ เช่น ด้าน
ความรู้  เรื่อง ความรู้ในวิชาชีพ ความก้าวหน้าในศาสตร์ และปฏิบัติได้  ควรจัดให้อยู่ในด้านทักษะ 
  3. ทบทวนเรื่องการใช้คํา และคําสําคัญท่ีเก่ียวกับความรู้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป การเปล่ียนแปลง 
    อาจารย์ประจําหลักสูตร และเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    และศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 7 หลักสูตร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน 7 หลักสูตร คือ 
  1. การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปี พ.ศ. 2554) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 
0550/1250 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 (สมอ.08) 
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/2059 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2557  
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/2060 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2557  
  4. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/2061 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 (สมอ.08) 
  5. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2554) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/2061 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 (สมอ.08)  
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) รายละเอียดตาม
หนังสือท่ี ศธ 0550/337 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 
  7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/669 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2558 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท้ัง            
7 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2558 ท้ังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีให้ศึกษาต่อหรือให้ทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูน
คุณวุฒิและให้มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียน 
การสอนในหลักสูตร 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาค

เรียนท่ี 3/2557 (ครั้งท่ี 1) จํานวน 336 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557 (ครั้งท่ี 1) จํานวน 336 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือขอความเห็นชอบ
เสนอให้ปริญญา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557 (ครั้งท่ี 1) จํานวน 336 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ท่ี 3/2557 และนักศึกษาค้างรุ่น 
  2. จัดทําข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพ่ือเตรียมตัวลงทะเบียนเรียนก่อนภาคเรียนสุดท้าย 
  3. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 3/2557 เลขท่ี 720/2558  ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนสุดท้าย 
  4. อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา และนักศึกษาส่งคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 
  5. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ท่ี 3/2557 เลขท่ี 832/2558 (องค์ประกอบ คณบดี อาจารย์ท่ีปรึกษา) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้อง สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้จํานวน 336 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาตามรูปแบบท่ีกําหนด วันท่ี 21 
กันยายน 2558 
  8. ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2558 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันท่ี 7 ตุลาคม 2558 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 21 ตุลาคม 2558 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูล 
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บัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีขออนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557 (ครั้งท่ี 1) จํานวน 336 ราย 

ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี 

รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

           ภาคปกติ                     

ครุศาสตรบัณฑิต 1 6 7 7 

วิทยาศาสตรบัณฑิต - 2 2 13 90 103 105 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 13 2 15 15 

เทคโนโลยีบัณฑิต 8 - 8 8 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 6 12 12 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 1 5 6 6 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 - 1 1 

นิติศาสตรบัณฑิต - 7 7 7 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8 8 16 16 

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 1 1 13 26 39 40 

บัญชีบัณฑิต 1 - 1 1 

รวม - 3 3 65 150 215 218 

ภาคพิเศษ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 2 5 5 

เทคโนโลยีบัณฑิต 1 - 1 40 - 40 41 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 27 2 29 30 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 - 1 1 

นิติศาสตรบัณฑิต 5 1 6 6 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 1 1 1 - 1 2 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 7 26 33 33 

รวม 2 1 3 84 31 115 118 

รวมท้ังส้ิน 2 4 6 149 181 330 336 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557 (ครั้งท่ี 1) จํานวน 336 ราย  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
3/2557 (ครั้งท่ี 1) จํานวน 336 ราย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.2   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

   ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 (ครั้งท่ี 1) จํานวน 47  ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 (ครั้งท่ี 1) จํานวน 47 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2558 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 5/2558  
เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2558   จํานวน 47 ราย โดยมีกระบวนการและการตรวจสอบดังนี้ 
  1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  2. เจ้าหน้าท่ี ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
   -ในกรณีท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
   -ในกรณีท่ีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารท้ังหมดท่ีนักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้ 
เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  3. เม่ือเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

   ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
�เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร 

ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
หลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) และหลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

� ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา                

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา 
 � นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00   
 � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
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 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  
 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยสรุปจํานวนมีดังนี้ 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 (ครั้งท่ี 1) 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก (แบบ ก2) 8 12 20 
2 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) แผน ก (แบบ ก2) 2 3 5 
3 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) แผน ข 11 2 13 
4 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  แผน ข - 2 2 
5 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ก (แบบ ก2)/แผน ข 4 3 7 

รวมท้ังส้ิน 25 22 47 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558  (ครั้งท่ี 3) จํานวน 47 ราย 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค

เรียนท่ี 1/2558  (ครั้งท่ี 3) จํานวน 47 ราย โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และรายงาน
ผลการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. หน้า 2 ให้เขียนเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบบทคัดย่อท้ังฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และระบุ
ชื่อผู้ตรวจสอบ  
  2. หน้า 4 ลําดับท่ี 3 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา พิมพ์จํานวนรวมผิดท่ีถูกต้องคือ 13 ราย 
  3. รูปแบบการเขียนบทคัดย่อในส่วนท่ีเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาเดียวกัน 
แต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น ชื่อวิทยานิพนธ์หลังจากสาขาวิชาบางคนใช้ : (colon) บางคนใช้ . (full stop) และ
บางคนใช้ ,(comma)  คําว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทในภาษาอังกฤษจะไม่ใช้คําว่า Master Thesis  จะ
เพียง Thesis  และอาจารย์ท่ีปรึกษาบางคนใช้ Advisory Committee บางคนใช้ Advisors ซ่ึงควรกําหนด
รูปแบบให้ตรงกัน 
  4. หน้า 12 หน้า 15 และหน้าอ่ืน ๆ บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษมีการใช้ of มากเกินไป และในย่อ
หน้าสองข้อ 1 มีการใช้ . (full stop) แล้วใช้ ; ก่อนข้ึนข้อ 2 ไม่ได้    
  5. หน้า 14 กับหน้า 15 ในย่อหน้าท่ี 2 ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเขียนไม่เหมือนกัน ให้ปรับและจะ
เขียนอย่างไรก็ให้ตกลงกัน    
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  6. หน้า 15 หน้า 69 หน้า 75 ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ถูกต้องตรงกัน 
  7. หน้า 36 ดร.ธีระวัฒน์ สุขีสาร ยังไม่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
  8. หน้า 106 อาจารย์ท่ีปรึกษาชื่อไม่ตรงกันกับหน้า107 ให้ตรวจสอบจะเป็น ดร.เกษม หรือ ดร.ลัดดาวัลย์ 
  9. หน้า 125 ย่อหน้าแรกใช้คําว่า The purposes of ซ่ึงไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
  10. หน้า 127 แก้ไขคําว่า ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  11. ควรให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ตรวจสอบบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษด้วย และสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรจัดทําฐานข้อมูลชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีท่ีสภา
วิชาการให้ข้อเสนอแนะ ก็ควรแจ้งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบและตรวจสอบการแก้ไขของนักศึกษาด้วย 
  12. การเขียนชื่องานวิจัย ฉบับภาษาอังกฤษจะต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด รวมท้ังตรวจสอบและ
แก้ไขวิธีการเขียนบางประโยค 
  13. หน้า 130 และหน้าอ่ืนท่ีข้ึนต้นว่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ให้แก้เป็น การวิจัยครั้งนี้  
  14. หน้า 132 ย่อหน้าแรกข้ึนต้นว่า การค้นคว้าอิสระ แต่หน้า133 ใช้ This research aimed และ
ถ้าเป็นการค้นคว้าอิสระภาษาอังกฤษใช้ Independent study  แต่เขียนว่า “การค้นคว้าอิสระครั้งนี้” ซ่ึงควร
ปรับเป็น “การศึกษาครั้งนี้” แทน หรือถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ จะเขียนว่าการวิจัยครั้งนี้ 
  15. ปัญหาการเขียนบทคัดย่อ ควรจะต้องแก้ไขต้ังแต่กระบวนการ การเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษา เลือก
หัวข้อรายละเอียดท้ัง 5 บท  กําหนดรูปแบบการเขียนบทคัดย่อ ย่อหน้าแรกจะต้องเขียนเครื่องมือ หรือสถิติท่ีใช้
หรืออะไรบ้าง มีคําสําคัญอะไร ย่อหน้าสองจะต้องเขียนรายละเอียดอย่างไร  การส่งเอกสาร ข้ันตอนการ
ตรวจสอบการตีพิมพ์ และต้องมีการติดตามข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
  16. มอบสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไปดําเนินการทบทวนเพ่ิมเติมในคู่มือการทํา
วิทยานิพนธ์ โดยศึกษาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน เชิญอาจารย์ท่ีเก่ียวข้อง ผู้สอน มาประชุมหารือวางแผน
ร่วมกัน และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน และประเด็นอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการ
เสนอแนะ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3   ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 
2549 ถึงปีการศึกษา 2553 เป็นรุ่นสุดท้าย  และปัจจุบันนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาและไม่มีนักศึกษาตกค้าง
แล้ว  สาขาวิชาจึงเสนอเรื่องขอปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รวมท้ังได้
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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ข้อเสนอ/ญัตติ    
        จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.4   ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
    จํานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน  
รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการ 
ลาศึกษาต่อ และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซ่ึงอยู่
ระหว่างรอ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ 
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ซ่ึงอยู่
ระหว่างรอ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ 
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซ่ึง
อยู่ระหว่างรอ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ 
  4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ซ่ึงอยู่ระหว่าง
รอ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ 
  5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซ่ึงอยู่
ระหว่างรอ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ 
 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 
2558 ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร 
(สมอ.08) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 1. หน้า 3 บันทึกข้อความท่ี ศธ 0550.2/1217 พิมพ์จํานวนหลักสูตรผิดท่ีถูกต้องคือ 5 หลักสูตร 
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 2. หน้า 5 นายศิริพล แสนบุญส่ง พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยผิดท่ีถูกต้องคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
 3. หน้า 5 ลําดับท่ี 5 รายนายนิป เอมรัฐ ให้แก้ไขชื่อจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุ 
 4. หน้า 25 และ27 ให้พิมพ์ชื่อสาขาวิชาจาก  TESOL เป็น Teaching English to Speakers of 

Other Languages 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5   ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ใน
สาขาวิชาเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)  และให้เพ่ิมชื่อวิชาท่ีสอนในภาคเรียนท่ี 1/2558 ในประวัติและคุณวุฒิ
ของ  นายพงระภี  ศรีสวัสด์ิ  หัวข้อท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6   ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 
28 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ โดยให้
ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว จึงนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ รวมท้ังให้สาขาวิชารายงานการแก้ไขผ่าน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 1. หน้า 2 ให้จัดลําดับการเขียนอาชีพ โดยศึกษาชื่อตําแหน่งสายงานภาคเอกชนและเน้นภาค
ราชการด้วย 

 2. หน้า 3 มีข้อสังเกตจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีถึง 5 คน ซ่ึงตามเกณฑ์มาตรฐานมีไม่จึง
ควรพิจารณาเลือกผู้ท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแล 

 3. หน้า 6 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ยังไม่สอดคล้องกัน  การกําหนดปรัชญาการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้นพบว่าโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาไม่มีวิชาท่ีตอบรับหลักการนี้ ส่วน
วัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2 – 1.2.4 ข้อความดังกล่าวไม่ใช่วัตถุประสงค์การในผลิตบัณฑิต แต่เป็นเรื่องหน่วยงาน
มากกว่า  รวมท้ังปรัชญาของหลักสูตรควรมีคําท่ีมีความทันสมัย การเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี ความล้ําหน้า
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือมีคําสําคัญอ่ืน ๆ 

 4. หน้า 8 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษากําหนดเพียงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรงว่าจะเป็น
ปัญหาของหลักสูตร จึงควรให้ความสําคัญกับกระบวนการคัดเลือกในวิชาเอก 

 5. หน้า 11 ให้ตัดหมายเหตุ ต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตออก ยกเว้น
หากจําเป็นเพ่ือตอบปรัชญาหรือหลักการของหลักสูตร ดังนั้นจึงขอให้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตร 

 6. หน้า 15 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพหรือวิชาแกน มคอ.1 กําหนดให้เรียน 12 หน่วยในวิชาเก่ียวกับ
คณิตศาสตร์ แต่มีเพียง 9 หน่วยกิต จึงให้แก้ไขโดยย้ายวิชาภินทนคณิตศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์             
ในหน้า 16 มาเพ่ิม 

 7. หน้า 18 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดคําว่า ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจําหลักสูตร โดย
ให้เป็นเรื่องการบริหารจัดการในสาขาวิชา 

 8. หน้า 24 ให้เพ่ิมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปด้วย  ซ่ึงหัวข้อนี้จะใช้ชื่ออาจารย์ประจํา 
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 9. หน้า 34 กลยุทธ์การสอนข้อ 2-4 ควรปรับการเขียนให้เป็นลักษณะวิธีการ ประวัติและคุณวุฒิ

ของอาจารย์ประจําหลักสูตร หัวข้อผลงานทางวิชาการให้ปรับการเขียนเป็นแบบบรรณานุกรม 
 10. หน้า 39-42  วิชาบังคับบางรายวิชาไม่เน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านท่ี 5 ซ่ึงควรจะมีการเน้น 

แต่บางวิชาเช่น 4132501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมีการเน้นมาตรฐานการเรียนรู้หลักในทุกด้าน  และ
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 กับ 2 ซ่ึงเป็นลักษณะรายวิชาท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงและต่อเนื่องกัน แต่
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่างกัน  
  11. หน้า 62 วิชาการวิจัยดําเนินงาน Operation ให้เติม s  คําว่าแบบ “จําลองโมเดล” เป็นคําซํ้ากัน
การกําหนดการเชิงเส้นแบบกําหนดเป้าหมายซ่ึงเป็นเรื่องยาก ควรจะปรับเป็นโปรแกรมเชิงเส้น 
  12. หน้า 63 จะมีคําบางคําท่ีควรปรับภาษา เช่น ระบบสารสนเทศแบบอ่ืน คือแบบไหน 
แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือเชาวน์ปัญญาทางธุรกิจ การจัดการสมรรถนะทางธุรกิจ 
  13. หน้า 68 ให้ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ ไม่ควรข้ึนต้นด้วยศึกษา และ
การเขียนเป็นเรื่องของวิธีสอนท่ีมุ่งให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประชุม การนําเสนอ การให้นักศึกษาไป
คิดหัวข้อท่ีเป็นประเด็น(issue) เพ่ือให้มองเห็นภาพของวิชานี้  ส่วนวิชาหัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์ให้
ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา โดยอธิบายให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย 
  14. หน้า 69 คําอธิบายรายวิชาวิชาสหกิจศึกษาคําว่า“ปฏิบัติงานจริง” ควรปรับภาษาใหม่เนื่องจาก
คําดังกล่าวทําให้เกิดความแตกต่างกับการฝึกประสบการณ์ฯ และไม่ควรระบุช่วงเวลา ชั้นปีท่ีเรียนในคําอธิบาย
รายวิชา  ซ่ึงระบุไว้แล้วในหน้า 25 หรืออาจกําหนดไว้ใน มคอ.3  รวมท้ังการฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา             
ไม่จําเป็นต้องให้จัดเรียนในภาคเรียนท่ี 2 
  15. หน้า 70 คําอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  ให้ตัดสําหรับนักศึกษาปีท่ี 3 เทอม 2 
ข้ึนไปออกให้เป็นเรื่องการบริหารจัดการของสาขาวิชา 
  16. วิชาเลือกส่วนใหญ่เน้นทฤษฎีและมีมากเกินไป ซ่ึงควรมีวิชาใหม่ ๆ ท่ีรองรับกับเหตุการณ์
ปัจจุบันหรืออนาคต มีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  สร้างนวัตกรรม การตลาดเพ่ือไปประกอบอาชีพได้ อาจเป็นวิชาท่ี
ต่อยอดจากวิชาบังคับ รวมท้ังวิชาเลือกจะต้องตอบโจทย์ผู้เรียน ผู้เรียนอาจไม่เน้นเรื่องทฤษฎีแต่เม่ือเรียนแล้ว
สามารถประยุกต์ได้ 
  17. กรณีหลักสูตรท่ีมี มคอ.1 ให้ทําตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรมาเสนอด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาการจัดการ  
   (ฉบับปี พ.ศ. 2555)   (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ  เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
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  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) ได้รับความ
เห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 แต่เนื่องจากมีอาจารย์
ประจําหลักสูตร คือ ดร.สุรศักด์ิ  บุญประสิทธิ์  ได้ขอลาออกจากราชการและได้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใน
หน่วยงานแห่งใหม่ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ทดแทนไปพลางก่อน ในระหว่างดําเนินการสอบและบรรจุอาจารย์ใหม่ทดแทน 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) ได้บันทึกแจ้งให้คณะ
วิทยาการจัดการดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เนื่องจาก ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ซ่ึงเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการได้สําเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเพ่ือให้เป็นศักยภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน สาขาวิชาการจัดการจึงขอปรับอาจารย์ประจําหลักสูตร จาก ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ เป็น            
นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 5 
ตุลาคม 2558 8 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2555)   (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ.08) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการจัดการ ลําดับท่ี 3 นายชาญชัย เมธาวิรุฬห์ ให้แก้ไขปีการศึกษาท่ีจบระดับปริญญาตรี
จาก พ.ศ. 2550 เป็น 2554 
 2. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ลําดับท่ี 4 นายอภิชาติ พานสุวรรณ วุฒิการศึกษา บธ.ม. จะไม่มี
สาขาวิชา และให้แก้ไขปีท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงจาก พ.ศ. 2545 เป็น 2546 แก้ไขชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และแก้ไขจาก พ.ศ. 2538 เป็น 
2540 
 3. ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2558 ผู้มาประชุม 
ลําดับท่ี 7 นางสาวภัทราพร  จันตะนี ผู้แทนสาขาวิชาซ่ึงระบุว่าไปราชการ แสดงว่าไม่มาประชุมหรือเข้ามา
ประชุมแทนใคร  ส่วนผู้ไม่มาประชุมให้เรียงลําดับท่ีให้ถูกต้อง  และในส่วนของระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาให้สลับ
วาระ4.2 มาก่อน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนให้อาจารย์อภิชาติ พานสุวรรณ ออกจากสาขาวิชาการจัดการก่อน 
แล้วจึงเป็นวาระท่ีเปลี่ยนอาจารย์อภิชาติ พานสุวรรณ มาประจําในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการแทนอาจารย์
สุรศักด์ิ บุญประสิทธิ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2558 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2558 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2558 ในวันพุธท่ี 4 พฤศจิกายน 
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2558 ในวันพุธท่ี 4 พฤศจิกายน 
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 12.10 น. 
 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด   ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 


