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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 2/2560 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 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.  รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี  ฝ้ายเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
9.  ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
10. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรตัน์   ทรรพวสุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.  นายปราโมทย์    ระวิน   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย 
3.  นางสาวดาราพร    ศรีม่วง   อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.  นายรัตนชัย    ปรีชาพงศ์กิจ   อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.  นายสุวัฒชัย   คชเพต    อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.  นางสาววรางคณา  ปัญญามี   อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7.  นางสาวอริสสา  อารอมัน    เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน  
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.05 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้มาดํารงตําแหน่ง 
    ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา และทําหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการ 
    สภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม บํารุงเวช  อธิการบดี  ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบมหาวิทยาลัยมีคําสั่งย้าย 
ดร.เกษรา ศรีวิเชียร  หัวหน้าสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้มาดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการกองบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี และให้ทําหน้าท่ีเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2560 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2560  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี            
11 มกราคม 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 1/2560 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 1/2560 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
ครั้งท่ี 1/2560 โดยให้แก้ไข หน้า [2-11] ให้บันทึกเพ่ิมเติมเรื่องเด็กพิเศษด้วย  ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และสภาวิชาการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 1/2560 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 1/2560 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2560 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 1/2560 
 มติท่ีประชุม รับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 1/2560 
 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 1/2560 

วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
3 สืบเนื่องจากการประชุม  

ครั้งท่ี 10/2559 
 

 
3.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเรื่อง  
การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ผู้พิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

ให้นํากลับไปแก้ไขเป็นประกาศ
นโยบายตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ก่อนเสนอสภาวิชาการ
ต่อไป    

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ปรับปรุง
แก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว  
โดยจะนําเรื่องนี้เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560  
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา    

5.1 การพิจารณาการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียน 
ท่ี 1/2559  ภาคปกติ  
จํานวน 123 ราย  และภาคพิเศษ  
จํานวน 95 ราย  
รวมท้ังสิ้น 218 ราย 
 
 
 

เห็นชอบ  เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว 
และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 18 
มกราคม 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ
การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2559  ภาคปกติ จํานวน 123 ราย  
และภาคพิเศษ จํานวน 95 ราย  
รวมท้ังสิ้น 218 ราย เรียบร้อยแล้ว  

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขา 
วิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและ
ครุยประจําตําแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 
 
 

เห็นชอบ และเสนอให้คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
นําเรื่องนี้แจ้งในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
วาระแจ้งเพ่ือทราบด้วย 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะนําเรื่องนี้แจ้งในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวาระ
แจ้งเพ่ือทราบ และจะนําเสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป           

5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหา 
ธรรมาภิบาลในการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 

มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ตรวจสอบว่าจะกําหนด
ประเด็นอะไร และนําประเด็น
ต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการ
ยกร่างกฎหมายฯ เม่ือเรียบร้อย
แล้วจึงนําเข้าสภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  และให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ปรับปรุง
แก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว  
โดยจะนําเรื่องนี้เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560  
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
หลักสูตร และจะนําเรื่องนี้เสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2560     
 

5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
หลักสูตร และจะนําเรื่องนี้เสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2560            

5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการก่อนนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย และมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
หลักสูตร และจะนําเรื่องนี้เสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2560    
      

5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 

เห็นชอบ(ในหลักการ) โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
หลักสูตร และจะนําเรื่องนี้เสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2560            
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาชุมชนและสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
หลักสูตร และจะนําเรื่องนี้เสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2560       
 

5.9 ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษา
ท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  ให้สามารถนับเป็น
หน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ 
ในเกณฑ์การครบหลักสูตร  
(เฉพาะหลักสูตรท่ีระบุเง่ือนไข
วิชาภาษาอังกฤษ)  
ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 2/2559  
เป็นต้นไป 

เห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว  
และจะนําเรื่องนี้เสนอต่อท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (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 25 พ.ย.59  

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

17 มิ.ย. 2558 4 พ.ย. 
2558 

18 พ.ย. 2558 5 ส.ค.59 

3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

23 ธ.ค. 2558 3 ก.พ. 
2559 

17 ก.พ. 2559 15 ส.ค.59 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

13 ม.ค. 2559 3 ก.พ. 
2559 

17 ก.พ. 2559   
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ท่ี สาขาวิชา คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

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

2559 
17 ก.พ. 2559  27 ก.ค.59 

6 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 
2 มี.ค. 
2559 

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย.59 

7 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 
2 มี.ค. 
2559 

16 มี.ค. 2559 
1 ธ.ค.59 

8 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 ก.พ. 2559 
2 มี.ค. 
2559 

16 มี.ค. 2559  

9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 12 ต.ค.59 

12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 

13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59 

14 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559  

15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 

16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59 

17 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 
2559 

20 เม.ย. 2559 5 ส.ค.59 

18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 
2559 

20 เม.ย. 2559 1 ธ.ค.59 

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 มี.ค. 2559 7 เม.ย. 
2559 

20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59 
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 มติท่ีประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559 
 
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 รายชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการ
เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี 
สกอ.

รับทราบ 
เลขท่ีหนังสือท่ี 
สกอ.เห็นชอบ ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 
ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(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 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (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 

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
(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 
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

2/2559 3 ก.พ. 
2559 

2/2559 17 
ก.พ. 
2559 

17 
มี.ค. 
2559 

ไม่รับรอง
เนื่องจาก
คุณวุฒิ
อาจารย์
ต่างชาติ 
ไม่ตรง  
และ

สาขาวิชา
กําลัง

แก้ไขอยู่ 

ศธ 
0506(1)/9426 
วันท่ี 25 ส.ค. 

2559 
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ท่ี รายชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการ
เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี 
สกอ.

รับทราบ 
เลขท่ีหนังสือท่ี 
สกอ.เห็นชอบ ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 
ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

2/2559 3 ก.พ. 
2559 

2/2559 17 
ก.พ. 
2559 

17 
มี.ค. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/42 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

(ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
2/2559 3 ก.พ. 

2559 
2/2559 17 

ก.พ. 
2559 

17 
มี.ค. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/42 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(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 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถ่ิน (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 
ส.ค. 
2559 

    

9 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 
ส.ค. 
2559 

29 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/43 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 
ส.ค. 
2559 

    

11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 
ส.ค. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/42 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2559 7 ก.ค. 
2559 

6/2559 27 
ก.ค. 
2559 

26 
ส.ค. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/42 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
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ท่ี รายชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

สภาวิชาการ
เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันท่ีส่ง
เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี 
สกอ.

รับทราบ 
เลขท่ีหนังสือท่ี 
สกอ.เห็นชอบ ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 
ครั้งท่ี วัน

เดือนปี 

13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2557) 

7/2559 3 ส.ค. 
2559 

7/2559 24 
ส.ค. 
2559 

20 ก.ย. 
2559 

14 ธ.ค. 
2559  

ศธ 
0506(1)/42 
วันท่ี 10 ธ.ค. 

2560 
14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย  
(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 

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 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

9/2559 3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 
พ.ย. 
2559 

30 
พ.ย. 
2559 

    

17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(5ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

9/2559 3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 
พ.ย. 
2559 

30 
พ.ย. 
2559 

    

18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

9/2559 3 พ.ย. 
2559 

10/2559 16 
พ.ย. 
2559 

30 
พ.ย. 
2559 

    

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

10/2560 10 ธ.ค. 
2559 

11/2560 21 
ธ.ค. 
2559 

23 
ก.พ. 

2560  

    

 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              
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ระเบียบวาระท่ี 3.4 ข้อมูลเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมแต่ละมหาวิทยาลัย  
    จํานวน 20 มหาวิทยาลัย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันพุธท่ี 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.                
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559 ภาคปกติ จํานวน 123 ราย และภาคพิเศษจํานวน 95 ราย รวมท้ังสิ้น 
218 ราย  โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกต  ดังนี้ 

 1. กรณีนักศึกษาท่ีไม่ได้เกียรตินิยมเนื่องจากมีผลการเรียนบางวิชาตํ่ากว่า C  นั้นมหาวิทยาลัย
อาจจะเสนอประเด็นให้แก้ข้อบังคับปรับจากไม่ต่ํากว่า C เป็นไม่ต่ํากว่า D   

 2. พบว่าในภาคเรียนท่ี 1/2559 มีนักศึกษาภาคปกติสําเร็จการศึกษา จํานวน 123 รายซ่ึงถือว่ามี
จํานวนมากท่ีไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนท่ีกําหนด  อาจจะด้วยเหตุผลลงทะเบียนไม่ครบ ปัญหาการติด I และ
อ่ืน  ๆ  จึงเสนอให้กองบริการการศึกษาเสนอข้อมูลจํานวนผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา และท่ียังไม่สําเร็จการศึกษาตาม
แผนท่ีกําหนดเป็นวาระแจ้งให้สภาวิชาการทราบ รวมท้ังให้คณบดีแต่ละคณะได้รับทราบเพ่ือเป็นแนวทางเร่งรัด
และแก้ปัญหา  
  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลเกณฑ์
การให้ปริญญาเกียรตินิยมแต่ละมหาวิทยาลัย จํานวน 20 มหาวิทยาลัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้
คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2 
 ท่ีประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 
 1. การได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1  บัณฑิตจะได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการให้ปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 นั้น มหาวิทยาลัยต้องมองภาพรวมของบัณฑิต คือ บัณฑิตต้องมีคุณภาพ เรียนดี  เรียนเก่งทุกวิชา            
จึงสมควรจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 
 2. วิชาศึกษาท่ัวไปบางวิชา นักศึกษาบางคนไม่อยากเรียน แต่โดนบังคับให้เรียน และมีอาจารย์บางท่าน
ตัดเกรดให้นักศึกษาไม่ถูกต้องในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษย์  จึงขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบด้วย 
 ท่ีประชุมมีมติ รับทราบ และให้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ในกรณีท่ีนักศึกษามีผลการ
เรียนไม่ตํ่ากว่า D นอกนั้นคงเดิมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง              
พ.ศ. 2550 โดยให้นําเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
    จํานวน 6 หลักสูตร(สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของ           
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้ 
  1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 
0550/608 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2559 
  2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/608 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2559 
  3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1645 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 
  4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1645 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 
  5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1829 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2559 
  6. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี              
พ.ศ. 2557) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/2374 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรท้ัง 6 หลักสูตรแล้ว เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/42 ลงวันท่ี 10 
มกราคม 2560 
 มติท่ีประชุม  รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  จํานวน 6 หลักสูตร(สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
    (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย               
ดังรายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1645 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/43 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2560 
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 มติท่ีประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  (ครั้งท่ี 2) จํานวน 29 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  (ครั้งท่ี 2) จํานวน 29 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2559 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 6/2559  
เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 จํานวน 29 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 โดยคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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  
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  � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ

ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  

  � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  � ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 

� ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ  
  � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ    
 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  (ครั้งท่ี 2) จํานวน 29 ราย  

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2 3 16 19 
2 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก 2 1 4 5 
3 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก 2 - 2 2 
4 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข 2 1 3 

รวม 6 23 29 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  (ครั้งท่ี 2) จํานวน 29 ราย 
 มติท่ีประชุม  ขอถอนเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559  (ครั้งท่ี 2) จํานวน 29 ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ  (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The  
    People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ  
    และบันทึกข้อตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ  (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The People’s Republic of 
China สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ และบันทึกข้อตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ท่ีจะขยายความร่วมมือไปยัง Anqing Normal University of The People’s 
Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้มีการเจรจาข้อตกลงท่ีสนใจร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงดําเนินการ
จัดทําบันทึกข้อตกลง MOU จํานวน 1 ฉบับ และบันทึกข้อตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ คือ 
  1. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The 
People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  2. MOA ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing 
Normal University of The People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  3. MOA ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ 
Anqing Normal University of The People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 
2559 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2560 ท่ีประชุม           
มีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ  (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The People’s Republic 
of China สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ และบันทึกข้อตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ  (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The People’s Republic of China สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ  โดยคณะกรรมการสภาวิชาการได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. บันทึกความเข้าใจ (MOU) ควรเขียนในลักษณะกว้าง ๆ ให้เห็นภาพรวมชัดเจน  
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ฉบับภาษาไทย และภาษอังกฤษ ให้

ถูกต้องครบถ้วนก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และควรทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็น 3 ภาษา คือ 
ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้คําให้ตรงกันท้ังฉบับ เช่น มหาวิทยาลัยอันชิง 

 3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอธิการบดีติดตามผลการดําเนินงานบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และสรุปรายงานความก้าวหน้าให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย 
  4. หน้า 22 ในเอกสารประกอบการประชุม ลําดับท่ี 5 ช่องผลการดําเนินงาน ให้ตัดคําว่า ติดต่อกัน
อย่างต่อเนื่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ออก 

สําหรับ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The People’s Republic of China (ANU) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal University of The People’s Republic of 
China สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2 ฉบับ มอบหมายให้คณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบริหารจัดการเอง 
ไม่ต้องนําเสนอผ่านสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง (MOA) ท้ัง 2 ฉบับ            
ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเขียนเป็นภาพรวม ท้ังนี้จากการพิจารณาข้อมูลของ (ANU) แล้วพบว่าน่าจะมี
ความเชี่ยวชาญด้านคณะครุศาสตร์ จึงควรเชิญคณะครุศาสตร์ร่วมลงนาม MOA ด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    จํานวน 2 ราย ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา สังกัดคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
    และ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (วาระลับ) 
 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นําเสนอเรื่องขอความเห็นในการกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย  คือ ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา  สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีงานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว.) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย  คือ ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงผ่านการประชุมกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 
10 มกราคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 2 ราย 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สาขาวิชาสังคมวิทยา 
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา ข้าราชการพลเรือน                
ในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ให้ข้อสังเกตดังนี้ 
 1. ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา และ               
ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วท้ัง 
2 รายขอกําหนดตําแหน่งไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอนในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบการขอกําหนด
ตําแหน่ง เพราะสาขาวิชาท่ีขอต้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีสอน แต่ท้ัง 2 ราย ขอกําหนดตําแหน่งไม่ตรงกับ              
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน จึงมอบหมายคณบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบและให้
ความเห็นก่อนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 2. ข้อมูลจํานวนตําแหน่งทางวิชาการในปัจจุบันมีจํานวนเท่าใด  มีกําหนดเวลาในการขอหรือไม่ 
อาจารย์ท่ีขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 6 เดือน จะรู้ผลการพิจารณาหรือไม่ ใช้เวลาในการขอกําหนด
ตําแหน่งนานเพียงใด   มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการพัฒนาและกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการอย่างไร 
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 3. ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลความก้าวหน้าในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 4. มอบหมายให้รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบเรื่องสาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
สาขาวิชาต้องตรงกับศาสตร์ท่ีขอกําหนดตําแหน่ง  เช่น ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา ขอกําหนดตําแหน่ง                
ในสาขาวิชาสังคมวิทยา ควรย้ายไปอยู่ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดี  นําเสนอข้อมูลจํานวนตําแหน่งวิชาการในปัจจุบันให้ท่ีประชุมรับทราบ
ดังนี้ 

 
คณะ 

 
จํานวน

คณาจารย ์

 
ตําแหน่ง 

ร้อยละของ
คณาจารย์ท่ีมี
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

เป้าหมายร้อยละ 30 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

เป้าหมายร้อยละ 50  
ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลยั 

คณาจารย์ท่ี
อยู่ระหว่าง

การขอ
กําหนด
ตําแหน่ง 

อาจารย ์ ผศ./
รศ./ศ. 

จํานวน ต้องการ
อีก 

จํานวน ต้องการ
อีก 

ครุศาสตร ์ 55 50 5 9.09 17 12 28 23 2 
มนุษยศาสตร์ฯ 95 84 11 11.58 29 18 48 37 6 
วิทยาการจัดการ 59 51 8 13.56 18 10 30 22 3 
วิทยาศาสตร์ฯ 95 74 21 22.11 29 8 48 27 15 

รวมท้ังสิ้น 304 259 45 14.80 91 49 152 110 26 
ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม 2560 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.4   ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นายปราโมทย์  ระวิน 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร 
คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้นําเรื่องนี้              
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 มติท่ีประชุม ให้นําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําหลักสูตรเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป  โดยบรรจุในระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่องจาการประชุม ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้ 

 1. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตามท่ีกําหนด คณบดีและสาขาวิชาต้องตรวจสอบและรับรองเรื่องคุณวุฒิและผลงาน
วิชาการว่าถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ เพราะหากหลักสูตรไม่ผ่าน คณบดีและสาขาวิชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้              
ส่วนคณะกรรมการสภาวิชาการจะตรวจสอบในเรื่องเนื้อหาวิชาเท่านั้น 

 2. การปรับปรุงหลักสูตรให้นําประเด็นจากผลการประเมินหลักสูตร ผลการจัดการเรียนการสอนใน
รอบ 5 ปี  มาปรับปรุงหลักสูตรและจุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร ต้องการให้บัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องมี KPIเป็น 
ตัวบ่งชี้   

 3. ให้นําผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรเดิมมาประกอบในภาคผนวก โดยสรุป
ข้อมูลกานําผลการทวนสอบมาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้ชัดเจน 

 4.  หน้า 2 ข้อ 8.1 ตัดคําว่า เช่น นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ มัคคุเทศก์ ล่าม ประชาสัมพันธ์ 
บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ ผู้ประกาศรายการ ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุ พิธีกร  ออก  และ ข้อ 8.2 กรณี
นักศึกษาต่างชาติสามารถนําวิชาภาษาไทยไปประกอบอาชีพท่ีต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 ควรระบุอาชีพ               
ให้ดูน่าสนใจ 

 5. หน้า 4 ข้อ 11.1, 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรระบุให้ครอบคลุม ชัดเจน เพราะหลักสูตรมีการ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตรด้วย และหน้า 5 ข้อ 13.2 ให้ปรับเป็นรายวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่วิชาใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หรือวิชาแกน 

 6. หน้า 5 ให้ทบทวนปรัชญาของหลักสูตร เนื่องจากรายวิชาของหลักสูตรยังไม่ก่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญท้ังศาสตร์และศิลป์ทางภาษาไทย 

7. หน้า 7 ข้อ 2.2.2 ตัดคําว่า “หรือ” ออก และข้อ 2.4.4 ตัดคําว่า “หลักสูตร” ออก 
 8. หน้า 8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 47,000 บาท/คน/ปี  เป็นค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง              

หากเทียบกับหลักสูตรอ่ืนท่ีมีค่าบํารุงการศึกษาเท่ากัน 
 9. หน้า 17 - 18 ให้ปรับหน่วยกิตวิชาภาษาไทยสําหรับมัคคุเทศก์  และวิชาภาษาไทยธุรกิจ ให้เป็น

วิชาปฏิบัติ 3 (3-0-6) 
 10. ให้เพ่ิมรายวิชา หรือบูรณาการทักษะการใช้ภาษาให้ครบท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ

เขียน โดยให้มีรายวิชาท่ีเก่ียวกับการฟัง – อ่าน และให้มีรายวิชาเก่ียวกับภาษาสําหรับการพัฒนาการอ่าน และ
วิชาการอ่านจับใจความ 

 11. ให้ตัดรายวิชาภาษาไทยสําหรับงานแปล และวิชาวรรณกรรมแปลออก เพราะการท่ีจะแปลได้
นั้น ต้องมีความรู้ในภาษาท่ีจะต้องแปลด้วย 

 12. หน้า 19 ให้ปรับแผนการเรียน โดยจัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้กระจายในภาคเรียนต่าง ๆ               
ไม่จําเป็นต้องเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปให้ครบภายใน 2 ปีแรก  และให้จัดวิชาเอกให้นักศึกษาเรียนเพ่ิมต้ังแต่              
ภาคเรียนแรก 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 2/2560 

[2-20] 
 
 13. ให้ปรับคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้พิเศษยิ่งข้ึนตามท่ีระบุไว้ในหน้า 4 ข้อ 12.1 ว่าให้

บัณฑิตอยู่ในฐานะท่ีเรียกว่า “ผู้ยืนเคียงข้างอย่างเข้มแข็ง” ทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมโลกไร้พรมแดน           
ยุคดิจิทัล 

 14. หน้า 49 - 50 ให้ทบทวน Mapping ของรายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 15. หน้า 79 วิชาภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน คําอธิบายรายวิชา ควรตัดคํา “ตลอดจนศึกษา” ออก 
 16. ให้ทบทวนคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวรรณคดีไทย วิชาภาษาไทยเพ่ือ

บรรณาธิการกิจ วิชาการเขียนสารคดี วิชาภาษาไทยปัจจุบัน วิชาวรรณกรรมคําสอน วิชาเรื่องสั้นและนวนิยาย       
วิชาวรรณกรรมแปล วิชาวรรณกรรมท้องถ่ิน วิชาสัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย วิชาภาษาถ่ินไทย 

 17. หน้า 82  วิชาเสียงและระบบเสียงในภาษาไทย ให้ปรับชื่อวิชาเป็น สัทศาสตร์และระบบเสียงใน
ภาษาไทย 

 18. หน้า 102 -108  ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ กพอ. กําหนด สาขาวิชาควรแนบมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยประกอบการจัดทําหลักสูตร 

 19. ควรเพ่ิมวิชาท่ีเก่ียวกับศาสตร์ของพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล ด้วย 
 20. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําหนดกรอบ วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพ่ือนําข้อมูลมา

ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ประสานงานกับคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 21. จุดเน้นของหลักสตูรยังไม่ชดัเจนในเรื่องภาษาและวรรณคดี โดยหลักสตูรจะเนน้เพียงเรื่อง

วรรณกรรมเท่านั้น 
  22. มีวิชาเลือกในหลักสูตรจํานวนมาก ทําให้ไม่เห็นจุดเด่นของหลักสูตร และเนื้อหาวิชาไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 23. มอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กํากับติดตามการบริหารหลักสูตรนี้ 
เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตรมีประสบการณ์น้อย 

 24. การวิพากษ์หลักสูตรควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในศาสตร์ของ
ภาษาไทยมาร่วมการวิพากษ์หลักสูตร  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กับการปรับปรุงหลักสูตร 

 25. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษท้ังเล่มหลักสูตร และควรแปลชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องครบถ้วน  
รวมท้ังความถูกต้องการพิมพ์ การใช้คํา การเว้นวรรคและการตัดคํา ให้ถูกต้องท้ังเล่มหลักสูตร 

 26. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนท้ังหมด และจัดทําตารางเปรียบเทียบ
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการในวันท่ี 1 มีนาคม 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560 ในวันพุธท่ี 1 
มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560 ในวันพุธท่ี 1 
มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 12.12 น. 

 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
      นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 


