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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 4/2559 

วันพุธท่ี 30 มีนาคม 2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. ดร.เกษม  บํารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  ฝ้ายเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8.  ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.นริสานันท์  เดชสุระ   ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา  เนาว์วัน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
3. ดร.ภัททิรา  หอมหวล     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นายกฤษณะ  กันอํ่า    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
5. นางสาวนพา   ลีละศุภพงษ์   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
6. นางนันทวรรณ  จันทร์เพ็ชร์   อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
7. นางสาวสุนันทา   คะเนนอก   อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
8. นายณัฏฐ์พล     จงพิทักษ์สกุล   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี 
9. นางสาวเพ็ญนภา  หวังท่ีชอบ   อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาการบัญชี 
10. นางสุฑามาศ  ยิ้มวัฒนา   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
11. นางศุภลักษณ์   ศรีวิไลย   อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
12. นางมณฑิรา   ชุมวรานนท์   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
13. นางสาวชุติมา  นิ่มนวล   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
14. นางนันทนิธิ์   เอิบอ่ิม    อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  เกตุสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
16. นายชุมพล  พืชพันธ์ไพศาล   อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1   การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม  บํารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กําหนดแนว
ปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร โดยนําข้อเสนอท่ีสรุปจากข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. การดําเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของระบบ
การประกันคุณภาพ เช่น ต้องมีการทวนสอบรายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตร วิเคราะห์จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมา
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 2. การกําหนดปรัชญาของหลักสูตรให้ถือเป็นประเด็นสําคัญ และต้องสอดคล้องกับหลักการ เหตุผล 
ความจําเป็น โดยฐานความคิดต้องมาจากการวิเคราะห์บริบท และแนวโน้มท่ีเก่ียวข้อง การปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ผ่านมาบางหลักสูตรพบว่า ผลการวิเคราะห์บริบทและแนวโน้มหลายอย่างปลี่ยนไป แต่เนื้อหาของหลักสูตรยัง
ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 3. ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร กระบวนการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับอาชีพท่ีระบุไว้ในหลักสูตรนั้นๆ 
 4. การจัดรายวิชาบังคับ ให้คํานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน มากกว่าคํานึงถึงผู้สอน 
 5. ให้กําหนดและพิจารณา Learning Outcomes ของแต่ละรายวิชาอย่างจริงจัง ประเด็นสําคัญคือ 
ต้องให้ครอบคลุมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรและเพ่ือลดความซํ้าซ้อน 
 6. จํานวนหน่วยกิต ต้องไม่มากเกินไป 
 ส่ิงท่ีกําหนดให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
 1. มหาวิทยาลัยจะต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ก่อนการนําเสนอหลักสูตรสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
 2. ให้กองบริการการศึกษากําหนด Pattern และ template ในการนําเสนอหลักสูตร เช่น 
  2.1 เหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุง: บริบทท่ีเก่ียวข้องท่ีท่ีทําให้ต้องปรับ  
  2.2 กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของระบบการ
ประกันคุณภาพ  
  2.3 จุดเด่น/อัตลักษณ์ของหลักสูตรท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน / อาชีพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  
  2.4 จัดแผนการเรียน / รายวิชา/ กิจกรรมรองรับ เพ่ือรองรับทางไปสู่อาชีพนั้นๆ 

3. ลําดับในการเขียนวัตถุประสงค์ ให้เขียนเป็น Pattern เดียวกัน เช่น เริ่มด้วย 
 3.1 ความรู้.... 
 3.2 ทักษะ.... 
 3.3 คุณลักษณะของผู้เรียน.... (ให้คํานึงถึงคําถามสําคัญๆ คือ 1. จะผลิตใคร 2. ออกไปทําอาชีพ

อะไร 3. ตําแหน่งหน้าท่ีอะไร 4. คุณลักษณะ หรือ Competency ท่ีสําคัญมีอะไรบ้าง ) 
 4. การวิเคราะห์การคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหัวในแต่ละหลักสูตร ต้องให้อยู่บนฐานคํานวณเดียวกัน 
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5. การนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องนําเสนอข้อมูลในส่วนท่ีเป็นคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และต้องนําเรียนสภามหาวิทยาลัยว่าหลักสูตรได้แก้ไขตามคําแนะนํา หรือ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการหรือไม่ / เพราะเหตุใด  
 ประเด็นสุดท้ายท่ีต้องเรียนย้ํากับผู้นําเสนอในสภามหาวิทยาลัยว่า ท่านต้องเตรียมตัวนําเสนอให้ดีท่ีสุด 
ตามกรอบเนื้อหา หรือ Pattern และ template ท่ีกําหนด โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาท่ี และให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือความม่ันใจว่าท่านจะเสนอตามกรอบท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยจึงวางมาตรการให้ทุก
หลักสูตรปฏิบัติ คือท่านจะต้องแนบเอกสาร Powerpoint ในการนําเสนอ พร้อมเล่มหลักสูตรให้สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยตรวจสอบก่อนทุกครั้ง หากเป็นไปตามเง่ือนไงจึงจะอนุญาตนําเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ข้อเสนอว่า การทวนสอบนั้นสามารถ
บอกผู้ใช้บัณฑิตได้ ทําให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ ถ้าสาขาวิชามีการทวนสอบก็สามารถนําข้อมูลมาปรับปรุง
การสอนและสร้างวิชาใหม่ ๆ ได้ และสําหรับการต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรนั้นควรต้ังรองวิชาการแต่
ละคณะพิจารณาหลักสูตร จะทําให้ทราบข้อมูลว่าสาขานี้มีนักศึกษาก่ีคน ถ้าหลักสูตรมีนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ก็ควรปิดหลักสูตร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยสามารถช่วยพิจารณาตัดสินใจได้ หากหลักสูตรไม่มี
จุดคุ้มทุน สภามหาวิทยาลัยก็สามารถสั่งปิดหลักสูตรได้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  ฝ้ายเทศ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่าการประชุม
สภาวิชาการครั้งต่อไป ควรเพ่ิมข้อมูลการวิพากษ์หลักสูตรด้วย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 3/2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2559  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือ       
วันพุธท่ี 2 มีนาคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  ชั้น 2  อาคารสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมท้ังนําเสนอ
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 3/2559 
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 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 3/2559 โดยให้แก้ไข หน้า 2-11 จากคําว่า form เป็น From และ Ecomic แก้เป็น Economics 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 3/2559 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 3/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันพุธท่ี 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.           
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2559 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ โดยให้แก้ไข หน้า 3-3 ผลการปฏิบัติตามมติในระเบียบวาระการประชุมท่ี 5.7 
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จํานวน 1 ฉบับ จากมหาวิทยาลัยจี่
หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และอีก 2 ฉบับ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติกัมพูชา ประเทศกัมพูชา 
และมหาวิทยาลัยซิมาลังกัน ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยให้นํากลับไปทบทวนตรวจสอบและ
หาข้อมูลเพ่ิมเติม   
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 3/2559 

วันพุธท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา  

 
5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่

ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 1) 
คณะครุศาสตร์ จํานวน 498 ราย 
 
 

เห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะในส่วนของ
นักศึกษาตกค้าง และข้อมูลจํานวน
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบน้ีเม่ือ
ไปสอบแล้วสามารถสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการได้จํานวนเท่าใด 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปผู้อํานวยการ
กองบริการการศึกษา คณะบดีคณะครุศาสตร์ 
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว   
และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว   

5.2 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 
2555) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ  โดยมีข้อแก้ไขลําดับท่ี 4 ช่อง
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษาให้แก้ไขจาก 
ม.ทักษิณ  เป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว    
โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการส่งเรื่องไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเน่ือง)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของกรรมการ
สภาวิชาการ และมอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว    
โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการส่งเรื่องไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของกรรมการ
สภาวิชาการ และมอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว    
โดยคณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการส่งเรื่องไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 
     การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 5/2559 

[2-7] 
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)  

 
5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของกรรมการ
สภาวิชาการ และมอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว   โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 
16 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติเห็นชอบแล้ว  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการส่งเรื่องไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของกรรมการ
สภาวิชาการ และมอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว   โดยคณะและ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 
16 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมี
มติเห็นชอบแล้ว  ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการ
ส่งเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

5.7 ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย
นานาชาติกัมพูชา ประเทศกัมพูชา 
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย 
ซิมาลังกัน ประเทศอินโดนีเซีย 
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยจี่
หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว  
 โดยกองนโยบายและแผนได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัยจี่หนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยนานาชาติ
กัมพูชา ประเทศกัมพูชา และบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยซิมา
ลังกัน ประเทศอินโดนีเซีย  ท่ีประชุมมีมติให้
มหาวิทยาลัยให้นํากลับไปทบทวนตรวจสอบ
และหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

6 นําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ   
 1. ประธานการประชุมได้มอบหมาย

ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกอง
บริการการศึกษา ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
จัดทําหลักสูตรก่อนท่ีจะหลักสตูรเสนอ
กรรมการสภาวิชาการ 
2.กําหนดรูปแบบในการ นํา เสนอ
หลักสูตรในท่ีประชุมสภาวิชาการ โดย
ใช้ Power Point นําเสนอ ไม่เกิน  10 
นาที) ซ่ึงประกอบด้วย 1) เหตุผล
ความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
2 )  ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง
ด้านโครงสร้าง หน่วยกิต เน้ือหาวิชา 
3)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4) 
จุดเด่นของหลักสูตร 5) การบริหาร
หลักสูตรอย่างไรเพ่ือรองรับในการผลติ
บัณฑิตสู่อาชีพ 
3. การกําหนดรูปแบบหลักสูตร รหัส
วิชาช่ือวิชาในหลักสูตร มอบหมายให้
คณะและสาขาวิชาจัดทําให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 

รับทราบ 
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี           
4 คณะ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 
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ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    แห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ท่ี สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

28 ส.ค. 2558 7 ต.ค. 
2558 

21 ต.ค. 2558   

2 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

17 มิ.ย. 2558 4 พ.ย. 2558 18 พ.ย. 2558   

4 หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

23 ธ.ค. 2558 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559   

5 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

13 ม.ค. 2559 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559   

6 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559  

7 
หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559  

8 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559  

9 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559  

10 หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

25 ม.ค. 2559 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559   

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

   ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 8 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 8 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2558 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 1/2559  
เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559  จํานวน 8 ราย  และได้มีการตรวจสอบดังนี้ 
  1. นักศึกษา  ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  2. เจ้าหน้าท่ี  ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
   -ในกรณีท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
   -ในกรณีท่ีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารท้ังหมดท่ีนักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้ 
เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  3. เม่ือเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

ระดับมหาบัณฑิต  นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
      � เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด  โดยคณะกรรมการหลกัสูตร 

ค.ม.(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) และหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา            

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549         
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   

  � นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 

  � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
  � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ

ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  

  � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  � ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 

� ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ  
 

 
 



 
     การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 5/2559 

[2-11] 
 
  � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ    
 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558  จํานวน 8 ราย 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2 - 2 2 
2 ค.ม.(การจัดการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก 2 - 1 1 
3 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข 1 4 5 

รวม 1 7 8 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558  จํานวน 8 ราย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน

ท่ี 2/2558  จํานวน 8 ราย  โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและแก้ไขดังนี้ 
1. หน้า 3 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา 75377056 นางสาวเกษราภรณ์  เดือนแรม ถูกต้องหรือไม่เพราะ

มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีสภาพเกิน 5 ปี และหากเกินท่ีกําหนดจะยังไม่ให้เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย 
2. เสนอให้ตัดข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดของนักศึกษาซ่ึงอาจไม่จําเป็น แต่ควรเพ่ิมข้อมูลวันท่ีสอบ

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ 
3. การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษจะใช้ This purpose หรือ The purpose  จะใช้ The research 

findings were หรือ The research findings are  และคําอ่ืน ๆ ให้ถูกต้อง อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 
4. บทความท่ีลงวารสารส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกือบท้ังหมด หากเป็น

ระดับปริญญาเอกไม่ควรจะตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย 
5. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

การใช้คําให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบแบบตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่ และมีมาตรการเร่งรัดให้นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2559  
    จํานวน 7 ราย (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2559  จํานวน 7 ราย และขออนุญาต           
ท่ีประชุมให้ทีมผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุมเพ่ือทําหน้าท่ีจดบันทึกการประชุม 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 4/2559 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการการ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ นั้น คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิได้ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
รายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2559 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2559  เม่ือวันท่ี 23 
มีนาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 7 รายและให้
นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 
พ.ศ. 2559  จํานวน 7 ราย  จําแนกตามระดับปริญญา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

1. นางสุรภีร์   โรจนวงศ์  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
2. นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ 
3. ศาสตราจารย์ เ กียรติคุณ ดร.โนริกาสุ   โอสุ มิ  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ                

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
4. นายถวัลย์  เมืองช้าง  ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาศิลปกรรม 
ระดับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
1. นายวิเชียร   เกิดผล   ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรี  
2. พระราชเมธากรกวี  (โสภณ  ปญฺญาโสภโณ) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน 
ระดับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
1. นายเกียรติยศ  ศรีสกุล ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2559  จํานวน 7 ราย  

สําหรับ นายเกียรติยศ ศรีสกุล ท่ีประชุมเห็นว่า มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ สมควรเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้               
นายกฤษณะ  กันอํ่า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548           
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภา
วิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตมีดังนี้ 

1. ตรวจสอบความคุ้มทุนของหลักสูตรหากไม่คุ้มทุน ต้องมีการทบทวนเพ่ือปิดหลักสูตร 
2. การปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่มีรายวิชาใหม่ๆ และหลักการสร้างวิชาใหม่ควร

มีข้อมูลจากการทวนสอบรายวิชามาพิจารณา ส่วนรายวิชาใดในหลักสูตรเดิมท่ีไม่เคยเปิดสอนหรือไม่มีนักศึกษา
เลือกเรียนควรตัดวิชานั้นออก 

3. หน้า 2 กับหน้า 11 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ตรงกัน และมีมากเกินไป 
4. หน้า 3 ข้อ 8 อาชีพท่ีประกอบได้มีมากเกินไปควรทบทวนใหม่ให้สอดคล้องกับรายวิชาท่ีสอน  และ

ข้อ 8.11 จะเป็นการก้าวล่วงอาชีพในสาขาอ่ืน 
5. หน้า 4 เขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

ในเชิงลบเกินไป  ควรจะกล่าวถึงสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ 
6. หน้า 11 ข้อ 2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือกยังไม่ครบ 39 หน่วยกิต ให้ระบุส่วนท่ีเลือกเพ่ิมอีก 6 หน่วยกิต 
7. ตรวจสอบการกําหนดรหัสวิชา การกําหนดหน่วยกิตบางรายวิชาให้ถูกต้อง  
8. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ ควรเป็นวิชาบังคับเรียนและกําหนดรายละเอียดในหน้า 29 

ให้สมบูรณ์ และให้เพ่ิมวิชาสหกิจศึกษาตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียน 
9. หน้า 17 วิชาการกําหนดเชิงเส้น ควรเปลี่ยนชื่อเป็น การโปรแกรมเชิงเส้น  
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10. หน้า 18-19 สาขาวิชาควรสร้างวิชาใหม่ในหลักสูตรมากกว่าจะใช้วิชาในคณะวิทยาการจัดการ อีกท้ัง

บางวิชาไม่ได้เปิดสอนแล้วและควรมีการประสานงานกัน   ส่วนวิชาใหม่ท่ีเป็นการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ เช่น 
วิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย  วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคควรตัดออก  วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจควร
เป็นเลือกเสรี รวมท้ังหมวดวิชาเลือกเสรีให้แก้ไขโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ 

11. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรควรระบุเพียง 5 คน ส่วนท่ีเกินอาจสํารอง
ไว้เพ่ือการบริหารจัดการ 

12. แก้ไขโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มาตรฐานผลการเรียนรู้ ชื่ออาจารย์ผู้สอน คําอธิบายรายวิชา
และอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

13. หน้า 31 ตรวจสอบแก้ไขและระบุคุณลักษณะพิเศษให้ครบถ้วนตาม มคอ.1  
14. หน้า 64 กรณีจะเรียนฟิสิกส์ 2 ได้จะต้องผ่านฟิสิกส์ 1 มาก่อน แต่หากนักศึกษาไม่ผ่านปฏิบัติการ

ฟิสิกส์ 1 จะสามารถเรียนฟิสิกส์ 2 ได้หรือไม่ จะมีการดําเนินการอย่างไร 
15. หน้า 43-47 ตรวจสอบและทบทวนผลการเรียนรู้ด้านท่ี 1 ข้อ 5 เรื่องจิตสาธารณะท่ีกําหนดในบาง

วิชา ซ่ึงยังไม่ชัดเจนว่ามีกระบวนการสอนอย่างไร หรือจะมีอธิบายไว้ในคําอธิบายรายวิชา 
16. หน้า 51 ข้อ 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ให้เพ่ิมรายละเอียดตาม มคอ.1  

 17. หน้า 67 วิชาพีชคณิตนามธรรม 1 คําอธิบายรายวิชาสั้นเกินไป  และวิชาตัวแปรเชิงซ้อน แก้ไขคําว่า  
อนุกรมโลรองต์ เป็น อนุกรมลอเรนต์ 

18. หน้า 73 วิชาการวิจัยดําเนินงาน 1 คําอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องกัน และหน้า 89 วิชาสถิติสําหรับ 
วิทยาศาสตร์ ใช้คําอธิบายรายวิชาเหมือนกับหลักสูตรอ่ืนหรือไม่ 

19. ควรมีรายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรแนบในเล่มหลักสูตร 
20. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนดรหัส

วิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรและทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย 

21. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกํากับเรื่องการจัดทําหลักสูตรเชิงนโยบายด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้               
นางสาวนพา   ลีละศุภพงษ์   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตร         
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน          
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2559            
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. 2559) โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของ
กรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังน้ี 

1. หน้า 2 ข้อ 7 แก้ไขปี พ.ศ.จาก 2560 เป็น 2562 และให้ทบทวนจุดเด่นของหลักสูตรให้ชัดเจน 
2. หน้า 4 ปรับการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยง 
3. หน้า 8-10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่ถูกต้องทําให้การคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาน้อยเกินไป 

จุดคุ้มทุนของหลักสูตรเป็นเท่าใด  
4. แก้ไขการพิมพ์การกําหนดการเปิดสอนให้ถูกต้อง 
5. หน้า 11 โครงสร้างหลักสูตรวิชาแกน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาเฉพาะบังคับและวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ให้แก้ไขการเขียนจากคําว่า ไม่น้อยกว่า เป็น ให้เรียน 
6. หน้า 14 วิชา 9001408 ให้เขียนชื่อวิชาให้ครบ 
7. หน้า 16 วิชาการบริหารจัดการงานคหกรรมศาสตร์ ควรแก้ไขเป็น การจัดการงานคหกรรมศาสตร์  

วิชาแนะนําคหกรรมศาสตร์ควรเปลี่ยนชื่อเป็น วิชาคหกรรมเบ้ืองต้น 
8. วิชาการบริหารจัดการงานคหกรรมศาสตร์ กับ การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์รหัสวิชาซํ้ากัน และวิชา

ดังกล่าวจะเน้นอะไรต้องให้มีความแตกต่างชัดเจน  รวมท้ังแก้ไขชื่อวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์เป็น 
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์    

9. ตรวจสอบและแก้ไขคําถูกผิดและชื่อวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชาให้ถูกต้อง เช่น วิชาบริโภคศึกษา 
แก้ไขเป็น  Consumers Education  วิชาการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยแก้ไขเป็น Food Sanitation 
and Safety  คําว่าอาหาร ชื่อภาษาอังกฤษจะใช้ Food หรือ Cuisine เป็นรูปแบบเดียวกัน วิชาเทคนิคการ
ผลิตเบเกอรี่แก้ไขเป็น Bakery Production Technique และวิชาเทคนิคการผลิตเพสตรี้แก้ไขเป็น Pastry 
Production Technique ตรวจสอบชื่อวิชาเก่ียวกับการตัดเย็บใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 

10. แก้ไขจํานวนหน่วยกิตในบางวิชาเช่น 3(1-3-5), 1(0-3-0) ให้ถูกต้องและทบทวนบางวิชาอาจมี
เนื้อหาเพียง 2 หน่วยกิต 

11. รายวิชาเลือกมีหลายวิชา ในขณะท่ีควรมีวิชาใหม่ท่ีทันสมัยเข้ากับสถานการณ์เช่น อาหารเพ่ือ
สุขภาพ อาหารบําบัดโรค รวมท้ังการเปิดรายวิชาใหม่ควรใช้ข้อมูลจากการทวนสอบ 

12. ชื่อหมวด กลุ่มวิชาในแผนการเรียนระบุให้ตรงกับกลุ่มวิชาท่ีจัดในแผน รวมท้ังกระจายจํานวนหน่วยกิต
ในแต่ละเทอมให้เหมาะสม เช่นปี 4 เทอม 1 จํานวนหน่วยกิตน้อยเกินไป  รวมท้ังให้จัดวิชาสหกิจศึกษาให้
นักศึกษาได้เลือก โดยระบุตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และอาจจัดให้เรียนในปีท่ี 3 เพราะหากพบปัญหาจะ
ได้ปรับปรุงแก้ไขได้ 

13. หน้า 33 ระบุคุณลักษณะพิเศษให้ครบตรงกับ มคอ.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
14. หน้า 47-52 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมข้อ 4 มีเพียง 2 วิชา ให้ทบทวนและกําหนดให้

เหมาะสม 
15. หน้า 77-78 การเขียนคําอธิบายรายวิชาเก่ียวกับอาหาร ควรเขียนในรูปแบบเดียวกัน 
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16. หน้า 112 วิชา 4572701 ให้ปรับการเขียนในช่องหมายเหตุเนื่องจากเป็นวิชาท่ีเคยมีเรียนแล้วจะ

ไม่ใช่วิชาใหม่ 
17. เสนอให้สาขาวิชาศึกษาตัวอย่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีจุดเด่นและการทํา

ธุรกิจอย่างไร 
18. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนดรหัส

วิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรและทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้                
นายณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ  
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  โดยได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชี  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  
ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยให้คณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ของกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 

1. หน้า 3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ระบุคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้วย 
2. หน้า 8 ให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์โดยเริ่มจากความรู้ ทักษะ และตามด้วยคุณลักษณะของบัณฑิต 
3. หน้า 18 วิชาการเงินธุรกิจ ภาษาอังกฤษควรใช้ Business Finance  วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ

เศรษฐศาสตร์มหภาคชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้เขียนติดกันไม่เว้นวรรค 
4. ทบทวนวิชา 4113504 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ ใช้รหัสของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี แต่คําอธิบายรายวิชาคล้ายกับวิชา 3593101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของคณะวิทยาการจัดการ 
5. หน้า 19 วิชา 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี รหัสวิชาไม่ตรงกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ให้แก้ไขชื่อวิชาจากวิจัยทางการบัญชี เป็น การวิจัยทางการบัญชี  ตรวจสอบคําว่าภาษีอากรในบางวิชาใช้ 
Tax บางวิชาใช้ Taxation และให้ตรวจสอบแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษวิชาการบัญชีชั้นต้น 

6. ให้ระบุชื่อวิชาการวิจัยทางการบัญชี ในหน้า 35 ข้อ 5 
7. การจัดแผนการเรียนปีท่ี 1 จัดวิชาศึกษาท่ัวไปมากเกินไปควรจะมีวิชาเฉพาะ (แกน/พ้ืนฐาน) เพ่ิมข้ึน

และให้กระจายการจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละเทอมให้เหมาะสม 
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8. ให้สาขาวิชาเพ่ิมวิชาสหกิจศึกษาตามโครงสร้างท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกเหนือจากวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
9. หน้า 51 ปรับการเขียนข้อย่อยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านในตาราง เป็นตัวเลขแทนตัวอักษร 
10. หน้า 66 มคอ.1 กําหนด KPI เพียง 12 ตัวบ่งชี้แต่หากจะมีเพ่ิมเช่น ข้อ 14 ควรระบุว่าร้อยละเท่าใด 
11. หน้า 78 คําอธิบายรายวิชาองค์การและการจัดการ บรรทัดท่ี 2 ให้แก้ไขคําว่า การวางแผน การ

จัดการ เป็นการวางแผน การจัดองค์การ 
12. หน้า 79 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  โดยท่ัวไปกําหนดการเชิงเส้น

จะใช้เป็นการโปรแกรมเชิงเส้น และการกําหนดงานจะใช้เป็นการมอบหมายงาน 
13. ให้เพ่ิมวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมท้ังวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ให้ตัด

เง่ือนไขออก 
14. ให้คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบและกําหนดการคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ การกําหนดรหัสวิชาท่ีไม่ใช่ศาสตร์หลักของหลักสูตรนี้ ให้กําหนดโดยใช้รหัสของคณะ
หรือศาสตร์หลักนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด รวมท้ังควรให้ทุกหลักสูตรได้ทําความร่วมมือกับบริษัทเวสเทร์น ดิจิตอลฯ ด้วย 

15. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนดรหัส
วิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรและทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้               
นางสุฑามาศ  ยิ้มวัฒนา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) โดยให้คณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภา
วิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตมีดังนี้ 
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 1. หน้า 3 การเขียนสถานการณ์ไม่ควรเขียนเชิงลบ ควรเขียนในเชิงโอกาสท่ีมีผลต่อการปรับปรุงหลักสูตร 
 2. หน้า 4 ข้อ 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ให้เขียนเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
 3. หน้า 5 ข้อ 13.2 ต้องเปลี่ยนคําว่าทุกรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ และระบุวชิาท่ีเปิดสอนได้จริงให้ชัดเจน 
 4. หน้า 6 ให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์โดยเริ่มจากความรู้ ทักษะ และตามด้วยคุณลักษณะของบัณฑิต 
 5. หน้า 16 วิชาการเงินธุรกิจ ภาษาอังกฤษควรใช้ Business Finance  และคําอธิบายรายวิชาควรมี
เง่ือนไขวิชาท่ีต้องผ่านก่อน วิชาหลักการตลาดให้ระบุหน่วยกิตให้ครบ วิชาองค์กรและการจัดการให้แก้ไขเป็น 
องค์การและการจัดการ 
 6. หน้า 17 แก้ไขรหัสหลักท่ี 5 วิชาการจัดการเพ่ือการส่งออกและนําเข้าควรเป็นเลข 4  แก้ไขชื่อ
ภาษาอังกฤษวิชาการประกันภัยในอุตสาหกรรมฯ Transport Industry Insurance และวิชาสัมมนาการจัดการ            
โลจิสติกส์ให้ลดหน่วยกิตและมีภาคปฏิบัติ 
 7. ควรเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษ และบางรายวิชาให้เพ่ิมภาคปฏิบัติ ส่วนการฝึกประสบการณ์ให้ใช้ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 8. หน้า 18 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษวิชาโลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนเป็น Logistics and 
ASEAN Economy Development  วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส์ แก้ไขจาก 
Methods เป็น Analysis แต่วิชาดังกล่าวจะซํ้าซ้อนกับวิชาแกน (การวิเคราะห์เชิงปริมาณ) วิชาการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบให้แก้ไขภาษาอังกฤษเป็น Multimodel Transport และวิชาโครงงานสําหรับการจัดการ          
โลจิสติกส์ควรเป็นวิชาบังคับ 
 9. การจัดแผนการเรียนปีท่ี 1 จัดวิชาศึกษาท่ัวไปมากเกินไปควรจะมีวิชาเฉพาะ (แกน/พ้ืนฐาน) เพ่ิมข้ึน
และให้กระจายการจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละเทอมให้เหมาะสม 
 10. หน้า 27 ข้อ 5.1 คําอธิบายโดยย่อ ควรเขียนสรุปมาจากคําอธิบายรายวิชาโครงงานฯ 
 11. หน้า 35 ข้อ (8) แก้ไขเป็น สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง และข้อ 3.2.3 (6) ตัดคําว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออก 
 12. หน้า 36 ข้อ 3.4.2 ปรับการเขียนข้อ 1-5 ต้องเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 13. หน้า 37 ข้อ 3.5.1 (1) ไม่ควรจัดอยู่ในด้านท่ี 5 
 14. หน้า 38-40 ทบทวนการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านท่ี 1 ข้อ 6 มีน้อยเกินไป 
 15. หน้า 48 มคอ.1 กําหนด KPI เพียง 12 ตัวบ่งชี้แต่หากจะมีเพ่ิมเช่น ข้อ 14 ควรระบุว่าร้อยละเท่าใด 
 16. หน้า 50 ต้ังแต่เอกสารแนบ ภาคผนวก ให้ตัดออก 
 17. หน้า 66 วิชา 3583301 คําว่า การนําเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและ
แก้ปัญหาให้ตัดออก 
 18. ให้คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบและกําหนดการคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันท้ังคณะ การกําหนดรหัสวิชาท่ีไม่ใช่ศาสตร์หลักของหลักสูตรนี้ ให้กําหนดโดยใช้รหัสของคณะหรือศาสตร์
หลักนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด รวมท้ังควรให้ทุกหลักสูตรได้ทําความร่วมมือกับบริษัทเวสเทร์น ดิจิตอลฯ ด้วย 
 19. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนดรหัส
วิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรและทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้               
นางมณฑิรา   ชุมวรานนท์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้ดําเนินการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง  โดยเรื่องนี้ได้
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ีประชุม          
มีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้คณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของ
กรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 
 1. ทบทวนการกําหนดชื่อสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และชื่อบางรายวิชา หากใช้ 
management จะเป็นการจัดการ แต่ถ้าใช้ administration จะเป็นการบริหาร 
 2. หน้า 2 ทบทวนอาชีพข้อ 8.7 – 8.8 ไม่น่าจะถูกต้อง 
 3. หน้า 7 ข้อ 13.2 ควรระบุว่าวิชาใดบ้างให้ชัดเจน เพราะมีบางวิชามีเง่ือนไขบังคับ 
 4. หน้า 8 ข้อ 1.3.3 ไม่ควรเป็นวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่พบว่ามีวิชาท่ีมีลักษณะท่ีให้ผู้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ 
เช่น วิชาญาณวิทยา  วิชาการสืบค้นเป็นต้น  และข้อ 1.3.4 เขียนกว้างเกินไปให้ระบุให้อยู่ภายใต้ความสําคัญของ
หลักสูตรเท่านั้น รวมท้ังให้เพ่ิมเรื่องทักษะการคิด การแก้ปัญหา 
 5. หน้า 13 ลักษณะเนื้อหาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่นิยามคืออะไร ยังไม่ชัดเจน 
 6. หน้า 6 ข้อ 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ให้เขียนเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
 7. หน้า 7-8 ให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์โดยเริ่มจากความรู้ ทักษะ และตามด้วยคุณลักษณะของบัณฑิต 
 8. หน้า 16 วิชาการเงินธุรกิจ ภาษาอังกฤษควรใช้ Business Finance  
 9. หน้า 17 วิชา การบริหารระบบสารสนเทศฯ ชื่อภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 
 10. หน้า 18 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ควรเป็นวิชาบังคับ   วิชาการบริหารคนเก่งเนื้อหาวิชาจะซํ้าซ้อน
กับวิชาเครื่องมือสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ให้แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาองค์การและ
การเปลี่ยนแปลง  วิชาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ใช้รหัสและชื่อวิชาของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และให้แยกการเขียนวิชาในกลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้มีวิชาเตรียมกับฝึก
ประสบการณ์และมีวิชาสหกิจศึกษาตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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 11. หน้า 32 ให้ระบุชื่อวิชาการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในข้อ 5 ให้ชัดเจน 
 12. การจัดแผนการเรียนปีท่ี 1 จัดวิชาศึกษาท่ัวไปมากเกินไปควรจะมีวิชาเฉพาะ (แกน/พ้ืนฐาน) 
เพ่ิมข้ึนและให้กระจายการจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละเทอมให้เหมาะสม และวิชาแกนควรจัดลําดับการเรียนให้
เหมาะสม 
 13. หน้า 43 ข้อ 4.4.2 แก้ไขการเขียนรายละเอียดให้ระบุถึงกลยุทธ์การสอน 
 14. หน้า 59  KPI ข้อ 14 ควรระบุว่าร้อยละเท่าใด   และหน้า 62 ให้ตัดออก 
 15. หน้า 76 วิชาการวิเคราะห์งานฯ คําอธิบายรายวิชาตัดคําว่า “ศึกษา” ออก 
 16. หน้า 77 วิชาการบริหารค่าตอบแทนฯ ชื่อภาษาอังกฤษให้แก้เป็น Compensation and Fringe 
Benefits Management 
 17. มีหลายวิชาท่ีมีเง่ือนไขต้องผ่านวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก่อน ให้ทบทวนปรับเพ่ือไม่ให้มี
ปัญหาและหากยืนยันตามเดิม ให้สาขาวิชาชี้แจงให้ผู้เรียนทราบต้ังแต่แรก ส่วนวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้ตัดเง่ือนไขออก 
 18. หน้า 80 วิชาภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีมชื่อภาษาอังกฤษควรใช้ Leadership and Team 
Management 
 19. ตรวจสอบและแก้ไขหน้า 88-93 ตารางเปรียบเทียบ ข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดด้านหน้า 
 20. หน้า 98 ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์วันทนา เนาว์วัน ให้ระบุเพียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 21. หน้า 103 เลขท่ีคําสั่งไม่ถูกต้องตรงกับวันท่ีออกคําสั่งหน้า 104 
 22. ให้คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบและกําหนดการคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ การกําหนดรหัสวิชาท่ีไม่ใช่ศาสตร์หลักของหลักสูตรนี้ ให้กําหนดโดยใช้รหัสของคณะ
หรือศาสตร์หลักนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด รวมท้ังควรให้ทุกหลักสูตรได้ทําความร่วมมือกับบริษัทเวสเทร์น ดิจิตอลฯ ด้วย 
 23. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนดรหัส
วิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรและทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้               
นางสาวชุติมา  นิ่มนวล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548            
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) โดยให้คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภา
วิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตมีดังน้ี 

1. ตรวจสอบความคุ้มทุนของหลักสูตรหากไม่คุ้มทุนสาขาวิชาอาจต้องปิดหลักสูตร 
2. หน้า 3-4 ข้อ 11.2 เขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในเชิงลบเกินไป ควร

เขียนเชิงโอกาสหรือท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา เช่น บริบทสังคมออนไลน์  ธุรกิจดิจิตอล ส่วนปัญหาการก่อการร้าย 
การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ ๆ จะไม่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ท่ีนํามาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

3. หน้า 4  จะใช้คําว่า ดิจิทัล หรือ ดิจิตอล อย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
4. หน้า 5 ข้อ 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ให้เขียนสรุปเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

สาขาวิชา 
5. หน้า 7 ทบทวนปรัชญาและความสําคัญ เขียนกว้างเกินไปไม่สอดคล้องกับหมวดท่ี 1 และปรับ 

การเขียนวัตถุประสงค์โดยเริ่มจากความรู้ ทักษะ และตามด้วยคุณลักษณะของบัณฑิต 
6. หน้า 12 แก้ไขเลข 6, 7 ให้ถูกต้องว่ามีเนื้อหาอะไร 
7. หน้า 15 วิชาการเงินธุรกิจ ภาษาอังกฤษควรใช้ Business Finance   
8. หน้า 16 วิชาความม่ันคงของระบบคอมพิวเตอร์ ควรเปลี่ยนชื่อเป็น ความปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอร์ และวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชื่อภาษาอังกฤษแก้ไขเป็น Seminar in Business Computer  
9. หน้า 17 วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกควรเป็นวิชาบังคับเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และคําอธิบาย

รายวิชาควรบ่งบอกถึงศาสตร์ทางธุรกิจ หรือการตลาด การนําเสนอต่างๆ ทางธุรกิจด้วย  
10. หน้า 18 กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้มีวิชาเตรียมและฝึกประสบการณ์ กับวิชาเตรียมและ 

สหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเลือกเรียนโดยปรับตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
11. ทบทวนการกําหนดรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านให้ถูกต้องตามระบบท่ีกําหนดไว้ 
12. หน้า 37 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เพ่ิมข้อผลการเรียนรู้เรื่องการไม่ละเมิด

สิทธิทางปัญญา กฎหมายและจรรยาบรรณ  
13. หน้า 46 ต้ังแต่วิชาหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ให้ปรับลดความรับผิดชอบหลักให้น้อยลงตามความ 

จําเป็นและทบทวนรายวิชาอ่ืนด้วย 
14. หน้า 67 ตรวจสอบวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในคําอธิบายรายวิชาควรมีระบบรักษาความปลอดภัย

หรือไม่ 
15. ให้สาขาวิชาสร้างรายวิชาใหม่ ๆ เพราะเป็นหลักสูตรท่ีศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในตอบคําถามของสภามหาวิทยาลัย 
16. ให้คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบและกําหนดการคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ การกําหนดรหัสวิชาท่ีไม่ใช่ศาสตร์หลักของหลักสูตรนี้ ให้กําหนดโดยใช้รหัสของคณะ
หรือศาสตร์หลักนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด รวมท้ังควรให้ทุกหลักสูตรได้ทําความร่วมมือกับบริษัทเวสเทร์น ดิจิตอลฯ ด้วย 
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17. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนดรหัส

วิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรและทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้               
นายชุมพล  พืชพันธ์ไพศาล อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  โดยได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548             
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) โดยให้คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภา
วิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตมีดังนี้ 

1. หน้า 1 ข้อ 5.2 ภาษาท่ีใช้ ให้ตัดคําว่า “หรือ” ออก และให้ระบุเพ่ิมชื่อรายวิชาท่ีสอนด้วยภาษาอังกฤษ 
2. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพควรปรับรวมเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งและไม่แยกย่อย เช่น พนักงานจองต๋ัว และ

ควรเพ่ิมอาชีพรับราชการ 
3. หน้า 4 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรกล่าวถึงนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ การเป็นศูนย์รวมการท่องเท่ียว ข้อมูลจํานวน
นักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีสนใจท่ีมาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางท่ีสอดคล้องกับการจัดรายวิชาภาษาฟัรซี และ
ธุรกิจไมซ์ 

4. หน้า 5 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรเขียนถึงความต้องการของตลาดแรงงาน การแลกเปลี่ยน 
การเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรมอาเซียนและระดับโลก ท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตแรงงาน           
การท่องเท่ียว และข้อ 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ควรเขียนในลักษณะนโยบายของ
มหาวิทยาลัยด้านการท่องเท่ียว  และควรนําข้อมูลจากการทวนสอบรายวิชามาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร 

5.  หน้า 7 ปรัชญา ความสําคัญ ยังไม่แสดงให้เห็นความโดดเด่นของการเป็นมรดกโลกและด้านการ
ท่องเท่ียวควรตามมาตรฐานสากล  ส่วนความสําคัญของหลักสูตรไม่ได้กล่าวถึงในหน้า 4-5 และข้อ 1.3 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรเพ่ิมเรื่องพหุวัฒนธรรม 
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6. หน้า 10 ข้อ 2.3.4 ปัญหาเรื่องสุขภาพไม่สอดคล้องกับงานบริการ ควรเขียนวิธีแก้ไขด้วย 
7. หน้า 13 ข้อ 3.1.2 หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาบังคับและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้

แก้ไขจากคําว่า “ไม่น้อยกว่า” เป็น ให้เรียน 
8. หน้า 17 วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ในคําอธิบายรายวิชาให้เพ่ิมกรณีศึกษาด้านการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม  
9. หน้า 17-21 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาฟัรซี รหัสวิชาต้องเป็นรหัสของ

ศาสตร์หลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหากเป็นวิชาต่อเนื่องควรระบุเง่ือนไขวิชาท่ีต้องผ่านก่อน 
ส่วนวิชาภาษาฟัรซีควรมีภาคปฏิบัติ  รวมท้ังให้เพ่ิมกลุ่มภาษาอังกฤษไว้ในหลักสูตรให้เลือกให้ชัดเจน 

10. หน้า 18 ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษวิชาหลักการมัคคุเทศก์ กับภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก์
ควรใช้คําให้เหมือนกัน วิชาภาษาเกาหลี 4 วิชาประวัติศาสตร์ในศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทยรหัสวิชา
หลักท่ี 5 ควรเป็นเลข 5 หมายถึง ภาษาและวัฒนธรรม  วิชาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในฐานะเมือง
มรดกโลกให้ตัดคําว่า เมือง ออก และควรจัดเป็นวิชาบังคับเรียน 

11. หน้า 19 วิชาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในคําอธิบายรายวิชาควรระบุรูปแบบ วิธีการท่องเท่ียว
ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 

12. หน้า 20 วิชา 3573302 และ 3573303 คําว่า Operation ให้เติม s 
13. หน้า 21 ให้มีวิชาเตรียมและฝึกประสบการณ์  กับวิชาเตรียมและสหกิจศึกษาให้นักศึกษาเลือกเรียน 
14. ให้เพ่ิมชื่ออาจารย์หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
15. หน้า 44 ข้อ 4 ทักษะความสัมพันธ์ฯ ข้อ 4.1 ให้เพ่ิมความสามารถความเป็นผู้นํา ภาวะผู้นํา และจิตบริการ 
16. หน้า 51-54 ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักในหมวดวิชาเฉพาะมีมากเกินไป 
17. หน้า 58 เพ่ิมหน่วยงานสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ข้อ 2.2.3 
18. หน้า 62  KPI ข้อ 14 ควรระบุว่าร้อยละเท่าใด     
19. หน้า 74 วิชาประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ให้เพ่ิมการเขียนคําอธิบายรายวิชาท่ีสัมพันธ์กับ

การท่องเท่ียว 
20. หน้า 78 วิชาการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในฐานะเมืองมรดกโลก คําอธิบายรายวิชายังขาด

การกล่าวถึงมรดกโลก  
21. หน้า 82 วิชาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืองานโรงเรียน และวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืองานมัคคุเทศก์ คําอธิบายรายวิชา

ให้ตัดคําว่า “ศึกษา”  ออก 
22. ให้คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบและกําหนดการคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ การกําหนดรหัสวิชาท่ีไม่ใช่ศาสตร์หลักของหลักสูตรนี้ ให้กําหนดโดยใช้รหัสของคณะ
หรือศาสตร์หลักนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด รวมท้ังควรให้ทุกหลักสูตรได้ทําความร่วมมือกับบริษัทเวสเทร์น ดิจิตอลฯ ด้วย 

23. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนดรหัส
วิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรและทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2559 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2559 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี  
7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี 
7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ปิดประชุมเวลา 14.15 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด   ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 


