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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 1/2560 

วันท่ี 11 มกราคม 2560  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)    ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรตัน์   ทรรพวสุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิชุกร   นาคธน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
3.  นางสาวมูนีเราะฮ์ ยีดํา   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
4.  นายประกาศิต เจิมรอด   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ 
5.  ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
6.  นางสาวอรคนางค์ นวลเจริญ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
7.  ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8.  ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล  อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
9.  นายตราดุล  นรนิติผดุงการ  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10. นายเอกรัตน์  คณารัตน์  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11. นางสาวนฤมล    อนุสนธิ์พัฒน์  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12. ดร.สุธ ี     โกสิทธิ์   อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13. นางสาวจินดา   ธํารงอาจริยกุล  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
เปิดประชุมเวลา  09.05 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม  บํารุงเวช  อธิการบดี  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยด้านงานวิชาการเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่าน  ในโอกาสนี้อธิการบดีกล่าว
อวยพรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ และมอบของท่ีระลึกให้กรรมการสภาวิชาการ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  การนําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 ดร.เกษม  บํารุงเวช  อธิการบดี  แจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชาการทราบเรื่องการนําเสนอขอความ
เห็นชอบหลักสูตรท้ัง 5 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญ คณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับหลักสูตร
เข้ามาร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในห้องประชุมพร้อมกัน 
 2. การนําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยจะมี            
ข้อซักถามเก่ียวกับหลักสูตรว่าได้ผ่านกระบวนการประชุมใดบ้าง และท่ีประชุมได้เสนอแนะความคิดเห็นอย่างไร 
ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรได้อย่างเต็มท่ี 
เพ่ือประธานกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลับไปแก้ไขหลักสูตรต่อไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2559  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 7 
ธันวาคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2559 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 10/2559 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 10/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 

  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 10/2559 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 10/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2559 
 มติ ท่ี ป ร ะ ชุม  รั บทร าบ ข้อ มู ลก าร ดํ า เ นิ น ง านแล ะผล กา ร ดํ า เนิ น ง านต ามม ติ ท่ี ป ร ะชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2559 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 10/2559 
วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  
จํานวน 8 ราย 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และได้นํา
เรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย           
ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  
จํานวน 8 ราย เรียบร้อยแล้ว  

5.2 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบ  และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และได้นํา
เรื่องน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย           
ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการส่งเอกสารไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.3 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบ  และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะครุศาสตร์และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรแล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 21 ธันวาคม 
2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการส่งเอกสารไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.4 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
(สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนํา
เรื่องน้ีเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะครุศาสตร์และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรแล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 21 ธันวาคม 
2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการส่งเอกสารไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

5.5 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา วิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 
 

เห็นชอบ  และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และจะนําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 18 
มกราคม 2560  
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปล่ียนแปลงการสําเร็จการศึกษาและ
ระดับปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนฤดูร้อน/2558  จํานวน 
2 ราย (วาระลับ) 
 

เห็นชอบ  และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้นําเรื่องน้ีเข้าท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2559 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขการ
สําเร็จการศึกษาและระดับปริญญาของ
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียว  
คณะวิทยาการจัดการ ท้ังหมด 5 ราย 

5.7 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบ  และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 21 
ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ส่งเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ี
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข และจะนําเรื่องน้ี
เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 18 
มกราคม 2560 
 
 

5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบในหลักการ   
โดยคณะกรรมการวิชาการมีข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะท่ีหลากหลาย ซ่ึงมอบให้
คณะวิทยาศาสตร์ฯ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ตัดสินใจว่าควรจัดทําหลักสูตรอย่างไร 
หรือมีการพัฒนาในทิศทางท่ีแตกต่าง
กว่าน้ี และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข และจะ 
นําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในวันท่ี 18 มกราคม 2560 
 
 
 

5.10 ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 ราย 
(วาระลับ) 
 
 
 
 

เห็นชอบ  และนําเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้างาน
บริหารงานบุคคลและเลขานุการการกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

28 ส.ค. 2558 7 ต.ค. 2558 21 ต.ค. 2558 25 พ.ย.59  

2 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

17 มิ.ย. 2558 4 พ.ย. 2558 18 พ.ย. 2558 5 ส.ค.59 

3 หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

23 ธ.ค. 2558 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 15 ส.ค.59 

4 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

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

5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 25 ม.ค. 2559 3 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559  27 ก.ค.59 

6 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
การจัดการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย.59 

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

16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 
1 ธ.ค.59 

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 29 มิ.ย.59 

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 12 ต.ค.59 

11 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 12 ต.ค.59 

12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 

13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59 

14 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559  

15 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 

16 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59 
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ท่ี สาขาวิชา คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภาวิชาการ 
(เห็นชอบ) 

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

17 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59 

18 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559 1 ธ.ค.59 

19 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ข้อมูลการปรับเปล่ียนอาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด 
    หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ข้อมูลการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559             
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ท่ี รายช่ือหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการเห็นชอบ 
สภามหาวิทยาลยั

เห็นชอบ 
วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี สกอ.
รับทราบ 

เลขท่ีหนังสือท่ี 
สกอ.เห็นชอบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

1/2559 6 ม.ค. 
2559 

1/2559 20 ม.ค. 
2559 

18 ก.พ. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

ศธ 
0506(1)/3314 
วันท่ี 5 ต.ค. 

2559 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 
2556) 

1/2559 6 ม.ค. 
2559 

1/2559 20 ม.ค. 
2559 

18 ก.พ. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

ศธ 
0506(1)/3314 
วันท่ี 5 ต.ค. 

2559 

3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

1/2559 6 ม.ค. 
2559 

1/2559 20 ม.ค. 
2559 

18 ก.พ. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

ศธ 
0506(1)/3314 
วันท่ี 5 ต.ค. 

2559 
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ท่ี รายช่ือหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการเห็นชอบ 
สภามหาวิทยาลยั

เห็นชอบ 
วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี สกอ.
รับทราบ 

เลขท่ีหนังสือท่ี 
สกอ.เห็นชอบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

2/2559 3 ก.พ. 
2559 

2/2559 17 ก.พ. 
2559 

17 มี.ค. 
2559 

ไม่รับรอง
เน่ืองจาก
คุณวุฒิ
อาจารย์
ต่างชาติ 
ไม่ตรง  
และ

สาขาวิชา
กําลังแก้ไข

อยู่ 

ศธ 
0506(1)/9426 
วันท่ี 25 ส.ค. 

2559 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

2/2559 3 ก.พ. 
2559 

2/2559 17 ก.พ. 
2559 

17 มี.ค. 
2559 

    

6 หลักสูตรนิติศสาตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 
2555) 

2/2559 3 ก.พ. 
2559 

2/2559 17 ก.พ. 
2559 

17 มี.ค. 
2559 

    

7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

3/2559 2 มี.ค. 
2559 

3/2559 16 มี.ค. 
2559 

18 เม.ย. 
2559 

12 ต.ค. 
2559 

ศธ 
0506(1)/3504 
วันท่ี 28 ต.ค. 

2559 

8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 
2556) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

    

9 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 
2555) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

    

10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสห
วิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

    

11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

    

12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 ก.ค. 
2559 

26 ส.ค. 
2559 

    

13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

7/2559 3 ส.ค. 
2559 

7/2559 24 ส.ค. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

    

14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2559 3 ส.ค. 
2559 

7/2559 24 ส.ค. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

23 พ.ย. 
2559 

ศธ 
0506(1)/3802 
30 พ.ย. 2559 
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ท่ี รายช่ือหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการเห็นชอบ 
สภามหาวิทยาลยั

เห็นชอบ 
วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี สกอ.
รับทราบ 

เลขท่ีหนังสือท่ี 
สกอ.เห็นชอบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

15 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
เพ่ิมเติม 10 วิชา 

9/2559 3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 พ.ย. 
2559 

30 พ.ย. 
2559 

    

16 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (5ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

9/2559 3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 พ.ย. 
2559 

30 พ.ย. 
2559 

    

17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 
2558) 

9/2559 3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 พ.ย. 
2559 

30 พ.ย. 
2559 

    

18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

9/2559 3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 พ.ย. 
2559 

30 พ.ย. 
2559 

    

19 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/2560 10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 21 ธ.ค. 
2559 

      

20 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/2560 10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 21 ธ.ค. 
2559 

      

21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

10/2560 10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 21 ธ.ค. 
2559 

      

 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559              
 มติท่ีประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจําปี พ.ศ. 2559              
 
ระเบียบวาระท่ี 3.4 ขอความเห็นชอบ (รา่ง) ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุม นําเสนอเรื่อง 
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 9/2559 เม่ือวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.                  
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ
สภาวิชาการได้มีข้อสังเกตเร่ืองนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับเด็กพิเศษ  ดังนั้นเพ่ือให้การจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษาผู้พิการเป็นไปอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพในการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจึงกําหนด
นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผู้พิการเพ่ือให้การจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ 
 มติท่ีประชุม ให้นํากลับไปแก้ไขเป็นประกาศนโยบายตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนเสนอสภาวิชาการต่อไป   และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้ 
 1. ชื่อประกาศควรปรับเป็นนโยบาย เขียนให้สามารถปฏิบัติได้และต้องครอบคลุมท้ังระบบ เช่น ถนน ท่ี
จอดรถ บันได เป็นต้น  วางเนื้อหาเป็น 3 ส่วนคือส่วนการอํานวยความสะดวก  และส่วนของหลักสูตรเนื้อหาวิชา 
และการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนต้องรู้และมีความเข้าใจและหาวิธีการในการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม 
 2. ควรระบุการวัดและประมวลผลอย่างไร มีการวางระบบให้นักศึกษาสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษา
ท่ัวไปและใช้ชีวิตแบบคนปกติ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 
 3. ข้อ 5 ควรเขียนเชิงวิธีการรับนักศึกษาและมาดําเนินการต่อ 
 4. เสนอว่าอาจมีโครงการพิเศษ มีคณะกรรมการบริหารเฉพาะในเรื่องเด็กพิการ   
 5. มอบกองบริการการศึกษาประสานกับคณะ/อาจารย์ท่ีปรึกษาสํารวจข้อมูลเด็กพิการและประสานงาน
กับกองพัฒนานักศึกษาเรื่องมีการให้ทุนการศึกษาหรือไม่ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 
0550/2168 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/3801 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
 มติท่ีประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 1/2560 

[2-12] 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1829 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2559 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/3802 ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2559 
 มติท่ีประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 การรับทราบการให้ความเห็นชอบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 
    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตร เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 หลักสูตร  ดังนี้ 
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รายละเอียด
ตามหนังสือท่ี ศธ 0550/953  ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
  2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
หนังสือท่ี ศธ 0550/836 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2559 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว          
ท้ัง  2 หลักสูตรแล้ว เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
 มติท่ีประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/2169  ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 
 มติท่ีประชุม รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
    ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  ภาคปกติ จํานวน 123 ราย  และภาคพิเศษ  
    จํานวน 95 ราย รวมท้ังส้ิน 218 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ การพิจารณาเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  ภาคปกติ จํานวน 123 ราย  และภาคพิเศษ 
จํานวน 95 ราย รวมท้ังสิ้น 218 ราย  

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 ภาคปกติ จํานวน 123 ราย  และภาคพิเศษ 
จํานวน 95 ราย รวมท้ังสิ้น 218 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ท่ี 1/2559  และนักศึกษาท่ียื่นคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 
  2. จัดทําข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพ่ือเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 3 และปี 4 เทอม 1 
  3. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1/2559 เลขท่ี 1004/2559  ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา  
  5. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ท่ี 1/2559 เลขท่ี 1249/2559  
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  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น ดังนี้          
1) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 218 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาตามรูปแบบท่ีกําหนดวันท่ี 23   
ธันวาคม 2559 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา วันท่ี 28 ธันวาคม  2559 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันท่ี 11 มกราคม 2560 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 18 มกราคม 2560 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูลต่อไป 

บัญชีสรุปจํานวนผู้ขอเสนอให้ปรญิญา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ภาคเรียนท่ี 1/2559 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตร ี

รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตร ี

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

            ภาคปกต ิ                     

ครุศาสตรบัณฑิต             - 2 2 2 

เทคโนโลยีบัณฑิต             32 1 33 33 

วิทยาศาสตรบัณฑิต             18 26 44 44 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต             6 - 6 6 

ศิลปศาสตรบัณฑิต             - 5 5 5 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต             1 1 2 2 

นิเทศศาสตรบัณฑิต             3 2 5 5 

นิติศาสตรบัณฑิต             4 - 4 4 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต             1 1 2 2 

บริหารธุรกิจบัณฑิต             4 10 14 14 

บัญชีบัณฑิต             - 6 6 6 

รวม             69 54 123 123 

           ภาคพิเศษ                       

วิทยาศาสตรบัณฑิต             2 4 6 6 

เทคโนโลยีบัณฑิต             17 - 17 17 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต             11 - 11 11 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 1 2 1 3 4 9 9 18 24 

ศิลปศาสตรบัณฑิต             2 3 5 5 

นิติศาสตรบัณฑิต             2 1 3 3 
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บัญชีสรุปจํานวนผู้ขอเสนอให้ปรญิญา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ภาคเรียนท่ี 1/2559 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตร ี

รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตร ี

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

           ภาคพิเศษ   (ต่อ)           

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 1 1 - 1 1 8 17 25 27 

บัญชีบัณฑิต             - 2 2 2 

รวม 1 2 3 1 4 5 51 36 87 95 

รวมท้ังสิ้น 1 2 3 1 4 5 120 90 210 218 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 ภาคปกติ จํานวน 123 ราย  และภาคพิเศษ จํานวน 95 ราย รวมท้ังสิ้น 
218 ราย  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2559 ภาคปกติ จํานวน 123 ราย  และภาคพิเศษ จํานวน 95 ราย รวมท้ังสิ้น 218 ราย โดยคณะกรรมการ
สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้  

 1. กรณีนักศึกษาท่ีไม่ได้เกียรตินิยมเนื่องจากมีผลการเรียนบางวิชาตํ่ากว่า C  นั้น มหาวิทยาลัย
อาจจะเสนอประเด็นให้แก้ข้อบังคับปรับจากไม่ต่ํากว่า C เป็น ไม่ต่ํากว่า D  

 2. พบว่าในภาคเรียนท่ี 1/2559 มีนักศึกษาภาคปกติสําเร็จการศึกษา จํานวน 123 ราย ซ่ึงถือว่ามี
จํานวนมากท่ีไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนท่ีกําหนด  อาจจะด้วยเหตุผลลงทะเบียนไม่ครบ ปัญหาการติด I และ
อ่ืน ๆ จึงเสนอให้กองบริการการศึกษา เสนอข้อมูลจํานวนผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา และท่ียังไม่สําเร็จการศึกษาตาม
แผนท่ีกําหนดเป็นวาระแจ้งให้สภาวิชาการทราบ รวมท้ังให้คณบดีแต่ละคณะได้รับทราบเพ่ือเป็นแนวทางเร่งรัด
และแก้ปัญหา  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
    อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจํา 
    ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 
สมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา รวมท้ังสีประจําสาขาวิชาสําหรับสาขาวิชาดังกล่าว 
และโดยท่ีมาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
บัญญัติว่า การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนด
ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็น          
พระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ ในการนี้กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและจัดทํา             
(ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและ
ครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... และผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากงานนิติการแล้ว เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... และเสนอให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเรื่องนี้แจ้งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    เร่ือง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล          
ในการจัดการเรียนการสอน 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เลขท่ี 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและการ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา นั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล
และธํารงไว้ซ่ึงความเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นสูงของสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องแก้ไขปัญหาความไม่ถูกต้องและ
ไม่ชอบธรรมของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความม่ันใจให้แก่สังคม 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน 
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มติท่ีประชุม  มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบว่าจะกําหนดประเด็นอะไร และนํา

ประเด็นต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการยกร่างกฎหมายฯ 
เม่ือเรียบร้อยแล้วจึงนําเข้าสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป  และคณะกรรมการสภาวิชาการ                    
มีข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้ เป็นอํานาจตามมาตรา 44 ท่ีใช้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงในส่วนของมหาวิทยาลัยการออกประกาศดังกล่าวต้องทบทวนฐานอํานาจและควรผ่านคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นก่อน เช่นประเด็นหลีกเลี่ยงอาจเกิดความวุ่นวายได้ 

2. ประกาศข้อ 2 ภาษาไม่ครบไม่มีประธานของประโยคเปิดหัวเรื่อง จึงควรเพ่ิมคําว่าผู้บริหารหรือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยหน้าประโยค และแก้ไขคําว่า”การกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ประกาศข้อ 3 แก้ไขคําว่า “การละเมิด” เป็น ทางละเมิด และควรมีเรื่องจรรยาบรรณหรือไม่ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4   ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวมูนีเราะฮ์  ยีดํา 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้
ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ตาม มคอ.1 คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้
เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่อง
นี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้ 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามท่ีกําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการ               
สภาวิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น 
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2. การปรับปรุงหลักสูตรให้นําประเด็นจากผลการประเมินหลักสูตร ผลการจัดการเรียนการสอนในรอบ 5 ปี 

มาปรับปรุงหลักสูตร  และจุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร ต้องการให้บัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องมี KPI เป็นตัวบ่งชี้  เช่น 
หลักสูตรนี้มี KPI  ตรงไหนท่ีบอกได้ว่าสําเร็จการศึกษาแล้วเป็นนักบริหารมืออาชีพ 

3. หลักสูตรควรเป็นหลักสูตรบูรณาการไม่ใช่หลักสูตรเชิงเด่ียว เพราะแนวโน้มหลักสูตรเชิงเด่ียวอาจไป             
ไม่รอด ควรมีการบูรณาการศาสตร์   มีการกําหนดวิชาภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ  มีวิชาท่ีสามารถเป็นผู้ประกอบการ  
เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  วิชาเอกต้องจัดให้ชัดเจนว่าเป็นวิชาท่ีต้องรู้ในศาสตร์หลักและวิชาท่ีควรรู้ 
เช่น สหกิจศึกษา การจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มุ่งเป้าของมหาวิทยาลัย รวมท้ังควรหา Partner เพ่ือ
ความเข้มแข็ง 

4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์กับสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินควรควบรวมกันเพ่ือความเข้มแข็งและเพ่ือ
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

5. หน้า 2 ข้อ 8.6 อาชีพผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระตามความถนัด ในหลักสูตรไม่มีวิชาทางธุรกิจ
หรือวิชาท่ีส่งผลให้นักศึกษาเป็นนักธุรกิจ 

6. การรับนักศึกษาท่ีเกินแผน หรือเกินสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา ทางออกคือในภาพรวมควรเฉลี่ย 
7. หน้า 20 วิชา 1500136 ชื่อภาษาอังกฤษจาก Conversation เป็น Conservation และให้คณะตรวจสอบชื่อวิชา

แกนคณะเพื่อให้หลักสูตรอ่ืนนําไปใช้ได้ถูกต้อง 
8. หน้า 21 ข้อ 2.2 เปลี่ยนจากคําว่า “ไม่น้อยกว่า”  เป็น ให้เรียน 
9. หน้า 21-22 โครงสร้างหลักสูตรควรมีวิชาทางศาสตร์ของพระราชา เช่น หลักบริหารราชการ หลักการทรง

งาน  และข้อ 2.2.1 ควรมีวิชาองค์การและการจัดการเพ่ิม 
10. หน้า 22 วิชาอาเซียนในการเมืองโลก 1 ไม่ใช่วิชาทางศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์ ข้อ 2.2.5 ควรมี

วิชาเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ระบบงานพัสดุและควรปรับรายวิชาให้มีภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี มีการศึกษา            
ดูงานภายนอกจะช่วยให้เป็นนักบริหาร ส่วนข้อ 2.2.6 กลุ่มองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ควรมองแนวอ่ืนบ้าง 

11. วิชาบังคับมีหลายวิชาแต่พบว่ายังจัดไม่ครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่องท่ีต้องรู้  และบางรายวิชา
ควรปรับเป็นวิชาบังคับ เช่น วิชาเทคนิคการบริหาร วิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง วิชาการ
จัดการความขัดแย้ง  

12. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษควรแปลให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น วิชา การนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล 
วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิชาชนชั้นนําและผู้นําทางการเมือง วิชาการบริหารแรงงานสัมพันธ์ วิชาทฤษฎี
เศรษฐกิจการเมืองปรับจาก Economic เป็น Economy  วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารเชิงวัฒนธรรม
ท้องถ่ินปรับจาก Economy เป็น Economic  และแก้ไขรหัสวิชากฎหมายลักษณะพยานเป็น 2564114 

13. หน้า 25-28 ไม่ระบุกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป และไม่ต้องระบุตัวเลขหน่วยกิต ให้ใส่สัญลักษณ์ X(X-X-X) แทน 
14. หน้า 41 ข้อ 3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ข้อ 1 และข้อ 2 ความหมายซํ้าซ้อนกัน    
15. การ  mapping บางรายวิชาควรปรับให้เป็นเชิงประจักษ์ทําได้จริง ส่วนวิชาบังคับยังกําหนด mapping 

ไม่ครบทุกวิชาตรวจสอบแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาประมาณ 4-5 วิชาท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด และ
บางวิชาแก้ไขไม่ครบ เช่น วิชาเทคนิคการบริหารหน้า 95 กับหน้า 115 ไม่ตรงกัน   

16. หน้า 91 คําอธิบายรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย แก้ไขจากความรู้ท่ัวไป เป็น ความรู้เบ้ืองต้น   
17. หน้า 92  คําอธิบายรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้ตรวจสอบคําว่า “อํานาจนั้น” อีกครั้ง   
18. หน้า 94 คําอธิบายรายวชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์คําว่า “เก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ” 

อาจจะพิมพ์ตกคําว่ากรณีศึกษาหรือไม่   
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19. หน้า 99 คําอธิบายรายวิชากฎหมายอาญาสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เพ่ิมกฎหมายอาญาทาง
คอมพิวเตอร์ และรายวิชากฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีตรงกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตควรจะมีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน 

20. หน้า 100 คําอธิบายรายวิชาทฤษฎีเศรษฐกิจการเมือง คําว่า “การเมืองสมัยใหม่ในยุโรปอเมริกา” ควร
ปรับใหม่เพราะเนื้อหาไม่น่าจะเป็นปัจจุบัน 

21. วิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้ระบุว่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจจะวงเล็บ
(English) ในคําอธิบายรายวิชา และมอบกองบริการการศึกษากําหนดรูปแบบในหลักสูตรและในใบรายงานผล
การศึกษา รวมท้ังเสนอมหาวิทยาลัยให้นับหน่วยกิตเป็นวิชาภาษาอังกฤษในเกณฑ์การครบหลักสูตร กรณีหลักสูตรท่ี
มีการกําหนดเง่ือนไขวิชาภาษาอังกฤษไว้ 

22.  ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์บางท่านยังไม่ตีพิมพ์ หรือต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

23. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนท้ังหมด และจัดทําตารางเปรียบเทียบการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นายปกาศิต  เจิมรอด 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์  นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร คณะและ
สาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้ 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามท่ีกําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการสภา
วิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้นําประเด็นจากผลการประเมินหลักสูตร ผลการจัดการเรียนการสอนในรอบ 5 ปี 
มาปรับปรุงหลักสูตร  และจุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร ต้องการให้บัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องมี KPI เป็นตัวบ่งชี้  
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3. หลักสูตรควรเป็นหลักสูตรบูรณาการไม่ใช่หลักสูตรเชิงเด่ียว เพราะแนวโน้มหลักสูตรเชิงเด่ียวอาจไปไม่

รอด ควรมีการบูรณาการศาสตร์   มีการกําหนดวิชาภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ  มีวิชาท่ีสามารถเป็นผู้ประกอบการ  
เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  วิชาเอกต้องจัดให้ชัดเจนว่าเป็นวิชาท่ีต้องรู้ในศาสตร์หลักและวิชาท่ีควรรู้  
การจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มุ่งเป้าของมหาวิทยาลัย รวมท้ังควรหา Partner เพ่ือความเข้มแข็ง 

4. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อง
มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ อย่างน้อย 2 คน เช่น ประสบการณ์การว่าความ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ระบุ
เพ่ิมในภาคผนวก ค 

5. หน้า 16 ปรับชื่อวิชา 2562107 เป็นวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานอกสั่งและ
ลาภมิควรได้ 

6. หน้า 19 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเดิมไม่นับหน่วยกิต  ให้แก้ไขเป็นนับหน่วยกิต และชื่อ
ภาษาอังกฤษวิชาการเตรียมและฝึกประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษไม่เหมือนกับหลักสูตรอ่ืน ควรแก้ไข 

7. หน้า 20-23 ไม่ระบุกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป และไม่ต้องระบุตัวเลขหน่วยกิต ให้ใส่สัญลักษณ์ X(X-X-X) แทน 
8. หน้า 36-41 วิชากฎหมายประเภทเดียวกัน เช่น กฎหมายแพ่งฯ กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาฯ 

ควรจะ mapping ให้เหมือนกัน 
9. รายวิชาท่ีมีตัวเลขบอกลําดับก่อนหลัง ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนตามลําดับต่อเนื่องไป แต่เนื่องจาก

คําอธิบายรายวิชากฎหมายในหลักสูตรนี้มีเนื้อหาต่างกัน จึงมอบให้สาขาวิชาไปตรวจสอบว่า จะปรับตัวเลขออก
หรือมีการปรับชื่อวิชาได้หรือไม่ 

10. ข้อสังเกตวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญมีการปรับลดหน่วยกิตแต่คําอธิบายคงเดิม จะสมเหตุสมผลหรือไม่ 
11. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้กําหนดเรื่องคุณธรรมไว้ แต่ไม่พบรายวิชาในหลักสูตรท่ีเน้น

คุณธรรมจริยธรรมนอกเหนือจากท่ีสอดแทรกไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
12. ให้ตรวจสอบบทความทางวิชาการ บทความวิจัยของอาจารย์ต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา ต้องระบุข้อมูลเช่น การตีพิมพ์  การประชุมวิชาการ  เป็นต้น 
13. เสนอว่าแนวโน้มอาชีพนักกฎหมายอาจตกงาน เห็นได้จากปัจจุบันมี Application ทางด้านกฎหมาย ใน

หลักสูตรจึงควรมีวิชาทาง Application Laws เพ่ือเป็นประโยชน์ในอนาคต  
14. มอบหมายให้สาขาวิชานิติศาสตร์ช่วยแนะนําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวิชาเก่ียวกับกฎหมายควร

กําหนดเนื้อหาและคําอธิบายรายวิชาในลักษณะเดียวกัน 
15. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนท้ังหมด และจัดทําตารางเปรียบเทียบการ

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวอรคนางค์ นวลเจริญ 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้ 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามท่ีกําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการสภา
วิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้นําประเด็นจากผลการประเมินหลักสูตร ผลการจัดการเรียนการสอนในรอบ 5 ปี 
มาปรับปรุงหลักสูตร  และจุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร ต้องการให้บัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องมี KPI เป็นตัวบ่งชี้  

3. หลักสูตรควรเป็นหลักสูตรบูรณาการไม่ใช่หลักสูตรเชิงเด่ียว เพราะแนวโน้มหลักสูตรเชิงเด่ียวอาจไปไม่
รอด ควรมีการบูรณาการศาสตร์ เช่น การท่องเท่ียว   มีวิชาท่ีสามารถเป็นผู้ประกอบการ  เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  วิชาเอกต้องจัดให้ชัดเจนว่าเป็นวิชาท่ีต้องรู้ในศาสตร์หลักและวิชาท่ีควรรู้  การจัดทําหลักสูตรให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มุ่งเป้าของมหาวิทยาลัย รวมท้ังควรหา Partner เพ่ือความเข้มแข็งสามารถส่งนักศึกษาไป
เรียนต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จริง 

4. หน้า 3 ข้อ 8.1 อาชีพเจ้าหน้าท่ีฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นอาชีพทางนิเทศศาสตร์ และหลายข้อ
ไม่สัมพันธ์กับโครงสร้างหลักสูตร เช่น ล่าม นักธุรกิจการท่องเท่ียว  โรงแรม 

5. หน้า 5 ข้อ 11.3 ให้เพ่ิมรายละเอียดการสํารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม บริษัทข้าม
ชาติว่าเป็นอย่างไรให้ชัดเจน 

6. หน้า 17 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับการวางขอบเขตเนื้อหาวิชา การจัดรายวิชาไม่ควรเป็นวิชาเบ้ืองต้น  
บางรายวิชา เช่น การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น รูปและการใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น  การเขียนภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้น ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาต้องแตกต่างจากวิชาศึกษาท่ัวไป โดยปรับเป็นข้ันกลาง 
หรือข้ันสูง ส่วนวิชาเลือกบางวิชาควรปรับเป็นวิชาบังคับ  และควรปรับหน่วยกิตให้เป็นปฏิบัติเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ   

7. ทบทวนขอบเขตเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือท้องถ่ินศึกษา สอดคล้องกับการเป็นวิชาเอกบังคับอย่างไร 
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8. โครงสร้างหลักสูตรมีวิชาเลือกมากเกินไป ในขณะท่ีอัตลักษณ์ของหลักสูตรยังไม่เด่นชัด ควรปรับให้มีกลุ่ม

วิชา เช่น การท่องเท่ียว มัคคุเทศก์เพ่ือให้มีความรู้ด้านการท่องเท่ียว วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และธุรกิจโลจิสติกส์ 
เพ่ือให้มีความรู้ด้านการใช้ภาษา การขนส่ง การเจรจาธุรกิจ และรายวิชาเฉพาะด้านโดยรวมควรปรับให้มีการฝึก
ปฏิบัติให้มากข้ึน 

9. หน้า 19 วิชาการแปลภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ คําว่า “เพ่ืองานอาชีพ” ควรเปลี่ยนคําใหม่ท่ีน่าสนใจ 
10. หน้า 29 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาควรเปลี่ยนเป็นมีทักษะด้านการท่องเท่ียว  
11. หน้า 39-47 ให้ทบทวนการกําหนดมาตรฐานผลการเรียน (LO) ด้านท่ี 5 มีทักษะภาษาอังกฤษดีกว่า

อย่างไร  และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ควรลด mapping ลงเพราะอาจเกิดปัญหาการประกันคุณภาพ 
12. หน้า 55 ข้อ 10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอน ให้เพ่ิมวงเล็บ (ถ้ามี) 
13. หน้า 70 วิชาการค้นคว้าอิสระ คําอธิบายรายวิชาเป็นการวิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษไป

จนถึงการเขียนรายงานและนําเสนอ ในขณะท่ีนักศึกษาควรเรียนวิจัยก่อนให้รู้แล้วจึงทําวิจัยได้ ควรเพ่ิมเรื่องการทําวิจัย 
14. หน้า 79 วิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชาควรเพ่ิมเรื่องประโยคท่ีซับซ้อนใน

ภาษาอังกฤษ 
15. หน้า 80  วิชาการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชาควรเพ่ิมการเขียนสารคดีและบทความ

ไปในตัว การเขียนความเรียงในรูปแบบท่ีหลากหลาย บทความแสดงความคิดเห็น เพราะจะช่วยให้นักศึกษาทํางาน
สื่อสารมวลชนได้ 

16. หน้า 82 วิชาวรรณคดีเบ้ืองต้น ควรเพ่ิมคําอธิบายเก่ียวกับระเบียบวิธี (Methodology) 
17. หน้า 86 วิชา 1552206 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบันคําอธิบายรายวิชาพิมพ์ผิด 
18. หน้า 87 วิชาวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน ควรเพ่ิมคําอธิบายให้มีการเปรียบเทียบตัวละครบางอย่าง  
19. รายวิชาการแปลภาษา ให้เพ่ิมเรื่องการแปลเฉพาะทางเพ่ิมข้ึนเช่น การแปลกฎหมาย 
20. ตรวจสอบและปรับคําอธิบายรายวิชาบางวิชาให้สอดคล้องกับปัจจุบันท่ีใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 

เช่น ปรับวิชาการพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน  และเพ่ิมเรื่องภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกาศข่าว โดยมีอาจารย์สาขาอ่ืน
ได้เข้ามาสอนบ้าง 

21. ให้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เชิญชวนและจัดให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เรียนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือให้เป็นกลุ่มนําร่องแก่นักศึกษาอ่ืน ๆ ได้มาเรียนด้วย 

22. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนท้ังหมด และจัดทําตารางเปรียบเทียบการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
    ท้องถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้
ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตาม มคอ.1 คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้
เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่อง
นี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 7 
ธันวาคม 2559  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
และมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้ 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามท่ีกําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการสภา
วิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้นําประเด็นจากผลการประเมินหลักสูตร ผลการจัดการเรียนการสอนในรอบ 5 ปี 
นํามาปรับปรุงหลักสูตร  และจุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร ต้องการให้บัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องมี KPI เป็นตัวบ่งชี้   

3. หลักสูตรควรเป็นหลักสูตรบูรณาการไม่ใช่หลักสูตรเชิงเด่ียว เพราะแนวโน้มหลักสูตรเชิงเด่ียวอาจไปไม่
รอด ควรมีการบูรณาการศาสตร์   มีการกําหนดวิชาภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ  มีวิชาท่ีสามารถเป็นผู้ประกอบการ  
เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  วิชาเอกต้องจัดให้ชัดเจนว่าเป็นวิชาท่ีต้องรู้ในศาสตร์หลักและวิชาท่ีควรรู้ 
เช่น สหกิจศึกษา การจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มุ่งเป้าของมหาวิทยาลัย รวมท้ังควรหา Partner เพ่ือ
ความเข้มแข็ง 

4. การทําหลักสูตรคณบดี/สาขาวิชาควรมีการประชุมปรึกษาหารือกับแรงงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการค้า เพ่ือสอบถามความต้องการของตลาดแรงงาน ความคาดหวังและผลงานท่ีผ่านมา การทําหลักสูตร
ควรมีกระบวนการนี้ด้วย 

5. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ ข้อ 8.6 ผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพอิสระนั้น แต่ใน
หลักสูตรไม่มีรายวิชารองรับด้านนี้  

6. หน้า 11 ข้อ 2.6.2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 18,983 บาท/คน/ปี ถูกมาก ต้องกลับไปคิดต้นทุน
ต่อหน่วยและควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการคิดต้นทุน 

7. การกําหนดรายวิชาทางกฎหมายในหลักสูตรนี้  ควรมีการขอคําปรึกษาแนะนําจากสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ในการกําหนดรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เช่น วิชากฎหมายลักษณะพยาน  รวมท้ังการกําหนดวิชา
อ่ืน ๆ ต้องมีการอ้างอิงมาจาก มอค .1 โดยเฉพาะเนื้อหาสาระของสาขาวิชา  การนําไปใช้ต้องกําหนดให้
ครอบคลุม 

8. หน้า 17-18 การจัดรายวิชาในกลุ่มองค์ความรู้ตาม มคอ.1 ในแต่ละกลุ่มควรกระจายหน่วยกิตให้
สมดุลกัน 
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 9. ชื่อรายวิชาภาษาไทยหลายวิชาท่ีเหมือนกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แต่มีการแปลภาษาอังกฤษ
ไม่เหมือนกัน และคําอธิบายรายวิชาบางวิชาไม่เหมือนกัน เช่น วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์  กฎหมายปกครอง จึง
เสนอให้สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กําหนดวิชาท่ีเป็นมาตรฐานวิชาการด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์(มคอ.1) ชื่อวิชา รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาให้เหมือนกัน แล้วจึงกําหนดวิชาท่ีแตกต่าง
กันตามศาสตร์ของแต่ละสาขาต่อไป 

10.  หน้า 18 วิชาในกลุ่มองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ วิชา 2594601 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน
พระนครศรีอยุธยา หากมองว่าเป็นจุดเด่น ควรมีเนื้อหาเรื่องความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม การจัดการ 
การอยู่ร่วมกันของคนในพ้ืนท่ีซ่ึงต่างศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 

11. หน้า 19 วิชาการบริหารค่าตอบแทนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถ่ิน ชื่อวิชาไม่ตรงกัน 

12. แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษแปลไม่ตรง และใช้คําไม่สมํ่าเสมอ เช่น วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐวิชาการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิชาการจัดการ
ประชุมสัมมนา วิชากฎหมายแรงงานและการประกันสังคม วิชาการบริหารงานพัสดุ วิชากฎหมายแรงงานและ
การประกันสังคม วิชาการปกครองท้องถ่ินในต่างประเทศ ส่วนวิชาการบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล
ให้ปรับแก้เป็น วิชาการบริหารค่าตอบแทน 

13. ควรมีวิชาด้านการบริหารการเงิน การคลังท้องถ่ิน  การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นวิชาบังคับ 
14. หน้า 34 ข้อ3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ข้อ 1) และข้อ 2) เขียนคล้ายกัน 
15. หน้า 37-43 ให้ทบทวนการ mapping รายวิชาในแต่ละด้านอีกครั้งให้ครบตามเกณฑ์ 
16. ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาเฉพาะด้านอีกครั้ง เนื่องจากพบว่ามีชื่อรายวิชากับคําอธิบาย

รายวิชาไม่สอดคล้องกัน เช่น  วิชาการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิชา
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินพระนครศรีอยุธยา คําอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน  และวิชาการ
คลังท้องถ่ินคําอธิบายรายวิชาล้าสมัย 

17. มอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เชิญประชุมประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน เพ่ือบูรณาการหลักสูตรหรือยุบรวม
สองหลักสูตรเป็นหลักสูตรเดียวได้หรือไม่ 

18. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนท้ังหมด และจัดทําตารางเปรียบเทียบการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.8  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
    และสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโม
ระ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตร
ได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุง คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน              
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
การพัฒนาชุมชนและสังคม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้ 

1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์ตามท่ีกําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนคณะกรรมการสภา
วิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้นําประเด็นจากผลการประเมินหลักสูตร ผลการจัดการเรียนการสอนในรอบ 5 ปี 
นํามาปรับปรุงหลักสูตร  และจุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร ต้องการให้บัณฑิตเป็นอย่างไร  ต้องมี KPI เป็นตัวบ่งชี้   

3. หลักสูตรควรเป็นหลักสูตรบูรณาการไม่ใช่หลักสูตรเชิงเด่ียว เพราะแนวโน้มหลักสูตรเชิงเด่ียวอาจไป              
ไม่รอด ควรมีการบูรณาการศาสตร์   มีการกําหนดวิชาภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ  มีวิชาท่ีสามารถเป็นผู้ประกอบการ  
เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  วิชาเอกต้องจัดให้ชัดเจนว่าเป็นวิชาท่ีต้องรู้ในศาสตร์หลักและวิชาท่ีควรรู้ 
เช่น สหกิจศึกษา การจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มุ่งเป้าของมหาวิทยาลัย รวมท้ังควรหา Partner เพ่ือ
ความเข้มแข็ง 

4. หน้า 2  ข้อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา ให้เพ่ิมอาชีพพัฒนากร 
5. หน้า 13 หมายเหตุท่ีกําหนดให้นักศึกษาต้องเรียนภาษาอังกฤษหรือรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ด้วยภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้ปรับแก้เป็น 12 หน่วยกิต 
6. ข้อสังเกตการต้ังชื่อวิชามีการใช้คําว่า เพ่ือการพัฒนา กับการพัฒนา เพ่ือการพัฒนาสังคม เพ่ือการพัฒนา 

และกับการพัฒนา ใช้คําไม่คงเส้นคงวาและดูเหมือนแยกเนื้อหาเป็น 2 ส่วน ให้ตรวจสอบชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาว่า
มีหลักการอย่างไรและเป็นสากลหรือไม่   

7. หน้า 19 วิชา 2532208 คําว่า heritage แก้ไขเป็น Heritage   และตรวจสอบแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ วิชา
2533212 งานอาสาสมัครเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินควรมีคําว่า  Work ต่อท้าย    วิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ คําว่า Sciences 
แก้ไขเป็น Science  วิชา 2534101 พลวัตการพัฒนาสังคมชนบทและเมืองแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น Dynamic of 
Rural and Urban Development   วิชา1501201 แก้ไขชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนักพัฒนา
สังคม  
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8. ให้เพ่ิมวิชาบังคับท่ีมีเนื้อหาด้านภาวะผู้นํา ผู้นําชุมชน มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ และ

ทักษะการฝึกอบรม รวมท้ังวิชาท่ีเก่ียวกับการพัฒนามนุษย์และสังคมในภูมิภาคอาเซียน คนชายขอบ แรงงานต่างด้าว 
โดยอาจจะบูรณาการรวมวิชา เช่น วิชาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของคนเอเชีย 

9. ให้เพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับแนวพระราชดําริของรัชกาลท่ี 9 เช่น เศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชดําริ 
ฯลฯ โดยใช้หลักของพระองค์ท่านมาสร้างรายวิชา 4-5 วิชาและอาจสอดแทรกกับทุกรายวิชาในหลักสูตร จัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษา เช่น วิชาทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน วิชากระบวนการพัฒนาชุมชน 

10. หน้า 20 วิชาจิตวิทยาสําหรับนักพัฒนาควรปรับเป็นวิชาบังคับ   วิชาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
ผู้สูงอายุ คําอธิบายเรื่องของสตรีมีน้อย 

11. วิชามานุษยวิทยากับการพัฒนาและวิชาประชากรศึกษาเพ่ือการพัฒนา ควรผนวก 2 วิชาเป็นวิชาเดียว  
12. หน้า 26 วิชาสหกิจศึกษา แก้ไขหน่วยกิตจาก 5(480) เป็น 6(640) 
13. ควรจัดรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาได้ลงพ้ืนท่ีและมีการปฏิบัติได้มากข้ึน 
14. หน้า 81 วิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คําอธิบายรายวิชาไม่ครอบคุลม วิชาผู้ประกอบการสังคมและ

วิสาหกิจชุมชนคําอธิบายรายวิชายังไม่ชัด 
15. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนท้ังหมด และจัดทําตารางเปรียบเทียบ 

การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.9  ขอความเห็นชอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้สามารถนับเป็น 
    หน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษในเกณฑ์การครบหลักสูตร(เฉพาะหลักสูตรที่ระบุเงื่อนไข 
    วิชาภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษา
ท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้สามารถนับเป็นหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษในเกณฑ์การครบ
หลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรท่ีระบุเง่ือนไขวิชาภาษาอังกฤษ) ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 2/2559 เป็นต้นไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษให้สามารถนับเป็นหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษในเกณฑ์การครบหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรท่ี
ระบุเง่ือนไขวิชาภาษาอังกฤษ) ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 2/2559 เป็นต้นไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ให้รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สามารถนับเป็นหน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษในเกณฑ์การครบหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรท่ีระบุเง่ือนไขวิชาภาษาอังกฤษ)ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 
2/2559  เป็นต้นไป โดยมีการกําหนดวงเล็บ(English) ต่อท้ายวิชาและระบุในผลการเรียน และให้นําเรื่องนี้เสนอ                      
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 
 
 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 1/2560 

[2-27] 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2560 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2560 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2560 ในวันพุธท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2560 ในวันพุธท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
      นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 


