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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่6/2561  

วันที่ 25 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม  บ ารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
8.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9.  ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์    ประดับเพ็ชร์    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา/ 
       และเลขานุการ ก.พ.ว. 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ    รุ่งพรหม    คณบดี/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเคมี  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา    วันชัย    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศศิลป์   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5. ผศ.ชัชฎาพร    องอาจ    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ดร.จันทกานต์   นุชสุข    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ดร.รุ่งอรุณ     พิมพ์ปรุ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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8. นางสาวมูนีเราะฮ์   ยีด า   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9. นายณัฐพร   นิรังสรรค์  ประธานกรรมการบริหารหลักสตูร สาขาวชิาศิลปะการแสดง  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เปิดประชุมเวลา 09.10. น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ  
    บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม  บ ารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การพิจารณาเรื่อง          
ขอความเห็นชอบหลักสูตร ขอให้น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรา                  
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จึงขออันเชิญมาเพ่ือเป็นทิศทางในการ
พิจารณาหลักสูตรและน้อมน ามาปฏิบัติ ด้านการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  
ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี    
เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ท างานจนส าเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การท างาน
ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
  4. เป็นพลเมืองด ีข้อนี้มีค าขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ  มีความ
เอ้ืออาทร  ต้องท างานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
  พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้  ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะท าและสั่งสอนศิษย์ให้ท าได้  หากครูตั้งใจ
สร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง 4 ข้อนี้ก็จะท าให้ชาติบ้านเมืองเจริญ  ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิด
ความชั่ว ความไม่ดีในบ้านเมือง  ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด  สิ่งที่ดีที่ชั่ว  และเลือก
รับเลือกท าแต่ทางที่ถูกท่ีดี  เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟชั่นตามสังคมโดยไร้สติ อีกประการ
หนึ่งที่ควรน้อมน ามาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบายที่ว่า  เห็นอะไรที่ควรท าเพ่ือบ้านเมืองก็ต้องท า คนไทยเห็น
อะไรที่ควรท าเพื่อบ้านเมืองก็ต้องลงมือท า ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า “ธุระไม่ใช่” 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
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  ดร.เกษม  บ ารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ก าหนดไว้ คือ ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา จึงขอให้คณะและ
สาขาวิชาเพ่ิมอัตลักษณ์ในหลักสูตรในเรื่อง การมีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ มุ่งม่ัน ไม่ย่อท้อ ส านึกดี ปฏิบัติดี และมี
จิตอาสา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  คลิปวีดิโอของโน้ส อุดม แต้พานิช  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม  บ ารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องคลิปวีดิโอ
ของโน้ส อุดม แต้พานิช กล่าวไว้ว่า เด็กทุกคนมีความแตกต่างกัน อย่าท าให้ทุกคนเหมือนกัน การสอน
นักศึกษาก็เช่นกัน ให้เปรียบเสมือนกับโทรศัพท์มือถือที่มีเฉพาะโปรแกรมพ้ืนฐานเท่านั้น หลังจากนั้นหาก
นักศึกษาต้องการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ ก็ต้องศึกษาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพ่ิมเติมลงใน
โทรศัพท์มือถือ  คณะและสาขาวิชาจะท าอย่างไรให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ และสามารถพัฒนา
ตนเองได้ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.4    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม  บ ารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมน าเรื่องน าเสนอ
เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมที่ 5.1 ระเบียบวาระการประชุมที่ 5.4 และระเบียบวาระที่ 5.5 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากผู้น าเสนอวาระการประชุมติดภารกิจในช่วงเวลา 11.00 น. จากนั้นให้
พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 5/2561  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่           
28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561  
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 5/2561  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 5/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2561 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 5/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.               
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2 
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  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติ ที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561  
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 5/2561 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 287 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2560 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
เสนอใหป้รญิญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียน 
ที่ 2/2560  จ านวน 287 ราย และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยกองบริการ
การศึกษาได้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 4/2561 ในวันท่ี 4 
เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบั            
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2560  
จ านวน 287 ราย  

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจโครงการความร่วมมือ
แลกเปลีย่นนักศึกษา 
เพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
กับมหาวิทยาลยัสตรีโคมะซะวะ 
ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
นักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลยัสตรีโคมะซะวะ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นเรียบร้อยแลว้  
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 5/2561  
ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
 
 
 

5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
(สมอ.08) 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) โดยขอ
เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
1 ราย คือ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เรยีบร้อย
แล้ว โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 5/2561  
ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 6/2561 วันพธุที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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5.4 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากกองบริการศึกษาได้บรรจุ
วาระนี้เพื่อให้ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเห็นชอบ ในวันที่ 4 
เมษายน 2561 บัดนี้ได้รับแจ้งจาก
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
กฎหมายว่า ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
เนื่องจากจะมีการปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ช้ัน 
สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้
ปริญญากิตตมิศักดิ์ พ.ศ. 2559  
ฉบับใหม่ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี 
4 คณะ และผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้งานนิติการได้ปรับปรุงยกรา่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา 
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่ 
 
 
 
 
 
 

5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
(วาระลับ) 
 
 
 
 

เห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
เสนอการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 1 ราย (วาระลับ) โดยให้
แก้ไขต าแหน่งในเอกสารการประชุม 
(ลับ) จาก พนักงานมหาวิทยาลัย 
เป็น ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล และเลขานกุาร 
(ก.พ.ว.) เรียบร้อยแล้ว โดยงานบรหิารงาน
บุคคล ได้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 4/2561 ในวันท่ี 4 
เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิ 
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
 

5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาดนตรีสากล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 
 

เห็นชอบหลักสตูรศลิปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
และผูเ้กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะน าเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 5/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 6/2561 วันพธุที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

5.7 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาโท จ านวน 15 ราย 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งท่ี 1) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปรญิญา
โท จ านวน 15 ราย ประจ าภาคเรยีน
ที่ 2/2560 (ครั้งท่ี 1) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาจะน าเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 5/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)  

 
5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสตูรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูร 
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณบดคีณะครุศาสตร์ 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยส านกังาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาจะน าเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 5/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
  

5.9 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปรญิญา
เอก จ านวน 2 ราย ประจ าภาคเรยีน
ที่ 2/2560  โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาได้น าเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 4/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ปรญิญา ระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 2 ราย  
ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2560   

 
 มติ ที่ ป ระชุ ม   รับ ท ราบ ข้ อมู ลก ารด า เนิ น งาน และผลการด า เนิ น งานต ามมติ ที่ ป ระชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
    ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ ์
    มาตรฐานหลกัสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)                   
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 20 หลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  มีรายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(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 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

13 ม.ค. 2559 3 ก.พ. 
2559 

17 ก.พ. 2559 7 เม.ย.60  

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

2559 
17 ก.พ. 2559  27 ก.ค.59 

6 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  
(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 3 พ.ค. 60 

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 10 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 20 เม.ย. 2559 12 ต.ค.59 
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ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 2559 
12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 

2559 
20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 

13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (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 17 พ.ค.60 

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

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 27 ก.ค.59 
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ที ่ สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(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 

20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

15 พ.ย. 2559 7 ธ.ค. 
2559 

18 ม.ค. 2560 7 เม.ย.60 

 
  2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)                        
ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 12 หลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ส่วนอีก 5 หลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยังไม่รับทราบหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันที่ส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันที ่
สกอ.

รับทราบ 
การด าเนินการ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี คร้ังท่ี วันเดือนปี 

1 น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60 20 ก.ย.
60  

 

2 รป.บ. สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60 - สกอ.ส่งคืนหลักสูตร 
ในวันท่ี 8 มิ.ย. 60 
โดยมหาวิทยาลยัได้
ปรับปรุงแก้ไขและ
ส่งไป สกอ. อีกครั้ง 
เมื่อวันท่ี 31 ก.ค.60 

ขณะนี้ สกอ. 
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ยังไม่รับทราบ
หลักสตูร 

3 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60 8 พ.ย.
60  
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันที่ส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันที ่
สกอ.

รับทราบ 
การด าเนินการ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี คร้ังท่ี วันเดือนปี 

4 ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60  8 ก.ย.60  

5 รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560) 

1/2560 11 ม.ค. 
60 

2/2560 15 ก.พ. 
60 

17 มี.ค. 60 - สกอ.ส่งคืนหลักสูตร 
ในวันท่ี 8 มิ.ย. 60 
โดยมหาวิทยาลยัได้
ปรับปรุงแก้ไขและ
ส่งไป สกอ. อีกครั้ง 
เมื่อวันท่ี 31 ก.ค.60 

ขณะนี้ สกอ. 
ยังไม่รับทราบ

หลักสตูร 
6 ศป.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3/2560 1 มี.ค. 60 4/2560 19 เม.ย. 

60 
19 พ.ค. 60 8 พ.ย.

60  
 

7 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2/2560 
3/2560 

1 ก.พ. 60 
1 มี.ค. 60 

4/2560 19 เม.ย. 
60 

19 พ.ค. 60 16 พ.ย.
60  

 

8 ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

4/2560 
5/2560 

18 เม.ย.
60 

7 มิ.ย.60 

8/2560 12 ก .ค. 
60 

11 ส.ค.60 16 พ.ย.
60 

 

9 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

4/2560 
5/2560 

18 เม.ย.
60 

7 มิ.ย.60 

8/2560 12 ก .ค. 
60 

11 ส.ค.60 13 พ.ย.
60 

 

10 รป.บ. สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

6/2560 2 ก.ค.60 8/2560 12 ก .ค. 
60 

31 ก.ค.60   

11 รป.บ. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560) 

6/2560 2 ก.ค.60 8/2560 12 ก .ค. 
60 

31 ก.ค.60   

12 ศ.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

10/2560 22 พ.ย.
2560 

13/2560 13 ธ.ค.
60 

12 ม.ค.61   

13 บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการธุรกจิ
โรงแรม (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2561) 

2/2561 17 ม.ค.
61 

2/2561 14 มี.ค.
61 

11 เม.ย.61   
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14 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2561) 

2/2561 17 ม.ค.
61 

2/2561 14 มี.ค.
61 

11 เม.ย.61   
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 มติที่ประชุม   รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูร/การปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียด 
    หลักสตูรระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูลการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2560             
มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ วันท่ีส่ง

เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี สกอ.รับทราบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือนป ี

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

4/2560 18 
เม.ย. 
2560 

8/2560 12 ก.ค. 
2560 

11 ส.ค. 
2560 

  

2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

5/2560 7 มิ.ย. 
2560 

9/2560 9 ส.ค. 
2560 

7 ก.ย. 
2560 

7 ธ.ค.2560  

3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

6/2560 5 ก.ค. 
2560 

9/2560 9 ส.ค. 
2560 

7 ก.ย. 
2560 

28 ธ.ค.2560   

4 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2560 5 ก.ค. 
2560 

9/2560 9 ส.ค. 
2560 

7 ก.ย. 
2560 

 10 ม.ค.2561 

5 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

5/2560 7 มิ.ย.
2560 

10/2560 27 ก.ย. 
2560 

25 ต.ค. 
2560 

28 ธ.ค.2560   

6 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม  

5/2560 7 มิ.ย.
2560 

10/2560 27 ก.ย. 
2560 

25 ต.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  
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(ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

7 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2560 7 มิ.ย.
2560 

11/2560 11 ต.ค. 
2560 

13 พ.ย. 
2560 

 

8 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ วันท่ีส่ง

เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี สกอ.รับทราบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือนป ี

9 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวทิยาศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  

10 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  

11 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั   
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

11/2560 11 ต.ค. 
2560 

13 พ.ย. 
2560 

8 ก.พ.61  

12 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  

13 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  

14 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2560 7 มิ.ย. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

2 ก.พ.2561 

15 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

8/2560 4 ต.ค. 
2560 

12/2560 8 พ.ย. 
2560 

8 ธ.ค. 
2560 

2 มี.ค.61 

16 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

10/2560 22 พ.ย.
2560 

13/2560 13 ธ.ค.
2560 

12 ม.ค.
2561 

2 มี.ค.61 

17 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

10/2560 22 พ.ย.
2560 

13/2560 13 ธ.ค.
2560 

12 ม.ค.
2561 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2560              
 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2560            
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4.1  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

   สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/91 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/947 ลงวันที่ 15 มีนาคม  2561 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี 

พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2159 ลงวันที่ 8 
ธันวาคม 2560 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/951 ลงวันที่ 15 มีนาคม  2561 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตร             
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
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 มติที่ประชุม รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) น าเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรสายวิชาการได้ยื่นเสนอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย 1) นายนิพล   แสงศรี พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาปรัชญา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) นางธนิด า  ยงยืน พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) นางสาวกานดา  เต๊ะขันหมาก พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ด าเนินการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
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  1) นายนิพล   แสงศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาปรัชญา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์                 
และสังคมศาสตร์  
  2) นางธนิดา  ยงยืน  พนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์                   
และเทคโนโลยี  
  3) นางสาวกานดา  เต๊ะขันหมาก  พนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาสังคมวิทยา สั งกัด                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอการก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่  19 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 6/2561 วันพธุที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

1. ปรัชญาของหลักสูตรมีเรื่องเกี่ยวกับการท าวิจัยที่ตอบสนองกับการพัฒนาท้องถิ่น สภามหาวิทยาลัย
อาจมีข้อซักถามสาขาวิชาว่ามีกลยุทธ์ในการหานักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้อย่างไร หรืออาจท าบันทึก
ข้อตกลงกับบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งจะช่วยยกระดับในเรื่องของการมีภาคีเครือข่าย และ
ท าให้นักศึกษามีความต้องการเรียนในสาขาวิชานี้เพ่ิมขึ้น และการไปแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษา สาขาวิชาเคมีต้องน าอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีไปแนะแนวด้วยตนเอง ไม่ควรให้อาจารย์               
ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ไปแนะแนวแทน ควรเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงโรงเรียนโดยตรง 

2. หน้า 7 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม กระชับ และชัดเจน 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร  

3. หน้า 9 ข้อ 2.3 ทบทวนการเขียนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา อีกครั้ง เนื่องจากนักศึกษาแรกเข้าของสาขาวิชาเกิดจากนักศึกษาเรียนไม่ไหว สาขาจะมี
แนวทางแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร หรือจะปรับให้หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับกลางให้
เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาเข้ามาเรียนมากข้ึน 

4. หน้า 16 ข้อ 2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเคมีเบื้องต้น 3 หน่วยกิต และวิชาเคมีพ้ืนฐาน 3 หน่วยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาเคมีต้องเรียนทั้ง 2 วิชา จะซ้อนกัน  อาจยุบรวมวิชาหรือปรับชื่อวิชาได้หรือไม่ เนื่องจากบุคคล
ทั่วไปจะไม่เห็นความต่างของวิชาทั้งสอง 
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5. หน้า 18-19 ข้อ 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  มีให้เลือกเรียน 6 กลุ่ม 

สาขาวิชาไม่ควรกระจายเป็นกลุ่ม หากนักศึกษาเลือกเรียนจะมีการคละกลุ่ม  และให้ตัดชื่อกลุ่มในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านเลือกออกทั้งหมด เพราะไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร  เช่น วิชาสัมมนาเคมี เปิดเป็นวิชาเลือก           
แต่นักศึกษาคงไม่เลือกเรียน วิชานิติวิทยาศาสตร์ ให้ปรับหน่วยกิตเป็นวิชาปฏิบัติ 3(2 -2-5) และวิชาสัมมนา           
เคมี 2 ให้ตัดออก 

6. หน้า 22 ให้ทบทวนแผนการศึกษาของหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากค านวณตัวเลขหน่วยกิตรวมชั้นปีที่ 
3 ภาคการศึกษาที่ 1 ผิด 

7. หน้า 34 ให้ทบทวนข้อ 3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ข้อ 4 และข้อ 3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ข้อ 3 อีกครั้ง 

8. หน้า 38-44  ให้ทบทวนการฝนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองใน Curriculum 
Mapping อีกครั้ง เพราะจะมีปัญหาในเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เช่น หน้า 39 วิชาปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 
และวิชาปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน มีการก าหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองไม่อยู่ในแนวทาง
เดียวกัน  

http://www.yellowpages.co.th/profile/520595163038001
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9. หน้า 75 ให้เพ่ิมเงื่อนไขวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี ให้ผ่านรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเคมี หรือเตรียมสหกิจศึกษา  

10. ควรพัฒนารายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นไว้ในหลักสูตร  
11. ให้ตรวจสอบค าถูก-ผิด ตลอดเล่มหลักสูตรอีกครั้ง 
12. ให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และในการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน น าเสนอเป็น 
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที  ผู้น าเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 13. ให้คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตร
ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุม           
สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.ภาคิน   โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
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  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. หน้า 1 ข้อ 5.2 ประเภทหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แก้เป็น หลักสูตรปริญญาตรี
ทางปฏิบัติการ  

2. หน้า 6 ให้ทบทวนการเขียนวัตถุประสงค์ อีกครั้ง เนื่องจากเป็นวิชาที่เน้นนักศึกษาแต่ในวัตถุประสงค์
ไม่มีค าว่า “ทักษะ”  

3. หน้า 9 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษา จาก 25 คน ให้เป็น 30 คน และทบทวนข้อ 2.6.1 งบประมาณ
รายรับ ให้ถูกต้อง 

4. หน้า 10 หน่วยกิตรวมในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ผิด ให้ตรวจสอบให้ถูกต้องอีกครั้งตลอดเล่มหลักสูตร 
5. หน้า 17 ตรวจสอบชื่อวิชาการจัดแสดงวิพิธทัศนา ใช้ภาษาอังกฤษว่า Reviews ถูกต้องหรือไม ่
6. หน้า 18 วิชาการผลิตภาพยนตร์สั้น และหน้า 74 ในค าอธิบายรายวิชา นักศึกษาเรียนแล้วจะสามารถ

ผลิตภาพยนตร์สั้นได้หรือไม่ และข้อ 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ปรับหน่วยกิต              
รวมของแต่ละกลุ่มให้เท่ากัน และให้เพ่ิมเติมเงื่อนไขรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดงให้
ผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะการแสดงหรือเตรียมสหกิจศึกษา  มอบหมาย                 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก ากับดูแลและตรวจสอบอีกครั้ง 

7. หน้า 22 ให้ตัดหมายเหตุ *รายวิชาเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้สอนและ           
ผู้เรียน ออก 

8. หน้า 38 ข้อ 2.6.2 (2) เน้นทักษะปฏิบัติดนตรีและการใช้เทคโนโลยีดนตรี แก้เป็น ทักษะปฏิบัติการ
ศิลปะการแสดงและการใช้เทคโนโลยีศิลปะการแสดง 

9. หน้า 39 ให้ทบทวนการฝนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองใน Curriculum Mapping            
ในข้อ 3 ข้อ 10 ข้อ 27 และข้อ 29 อีกครั้ง 

10. หน้า 71 วิชาวิจัยทางศิลปะการแสดง ควรปรับชื่อวิชาเป็น ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง และ
ควรปรับค าอธิบายรายวิชาให้กว้างขึ้น 

11. หน้า 78 หมายเหตุในข้อ 6 และข้อ 7 ปรับเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ             
แก้เป็น ปรับตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

12. หน้า 79 ให้เขียนหมายเหตุในตารางเปรียบเทียบ ด้วย 
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13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทุนทางสังคมที่ค่อนข้างมาก สาขาวิชาควรดึงศักยภาพมาเสริมใน

หลักสูตร เช่น การจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับค าชื่นชมเป็นอย่าง
มาก ถือว่าเป็นจุดแข็ง และจุดขาย ของมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษาไดม้ีโอกาสไดฝ้ึกประสบการณ์โดยตรง  
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14. ควรมีความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  จังหวัดพระนครศรอยุธยามีศิลปินแห่งชาติจ านวนมาก 
สาขาวิชาควรเรียนเชิญมาท่านทั้งหลายมาเป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากร เพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษา 

15. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน มีศิลปะนิพนธ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
มหาวิทยาลัยและนักศึกษา ในระหว่างเรียนท าให้นักศึกษาสามารถหารายได้ เช่น กระแสละครบุพเพสันนิวาส 
ท าให้เกิดธุรกิจด้านการแต่งหน้า การแต่งกาย การท าผม ได้ หากนักศึกษามาเรียนหลักสูตรนี้จะท าให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้ับตนเองได้และเป็นธุรกิจใหจ้ังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

16. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยามีศาสตร์หลายสาขา เช่น ลิเก ล าตัด หากสาขาวิชาสามารถน ามา
บูรณาการไว้ในหลักสูตร อาจสร้างเป็นรายวิชาเลือกได้ ส่งผลให้หลักสูตรมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้น 

17. ให้ตรวจสอบค าถูก-ผิด และชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดเล่มหลักสูตรอีกครั้ง เพราะมีการใช้                 
ค าไม่คงที่ เช่น ค าว่า Drama, Theatre, Play, Reviews 

18. ให้เพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  

19. การก าหนดชั่วโมงในการสอนรายวิชาปฏิบัติให้ลดลงจาก 3(1-4-4) เป็น 3(2-2-5) เพ่ือให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองมากข้ึน และลดปัญหาในการจัดชั่วโมงสอนในภาพรวม 

20. ให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และในการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน น าเสนอเป็น 
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที  ผู้น าเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 21. ให้คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตร
ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุม              
สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิค 
    พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร              
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้ท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ที่ ศธ 0615.7/206 เรื่อง ขอรับรองหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐบาล สาขาวิชาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เร่งด่วนของประเทศลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อ 4 เรื่อง ดังนี้ 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 6/2561 วันพธุที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

[2-20] 
 
  1. รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.พรีเมี่ยม) สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
ว่าสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได ้
  2. การใช้ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการด้านสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ร่วมกันได้ 
  3. การใช้บุคลากรผู้สอนร่วมกันในสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ได้ 
  4. ขอร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนการใช้ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการร่วมกัน 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเปลี่ยนชื่อจากรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และมอบหมายให้งานนิติการปรับ
ข้อความให้สมบูรณ์ถูกต้อง และน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะต่อไป  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบ 
    มาตรวิทยาระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    พระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2561 เพ่ือสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรภาคการศึกษา 
รวมถึงร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม             
ที่เก่ียวข้อง อันจะน าไปสู่การร่วมกันพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยในอนาคต นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยและ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ปรึกษาหารือร่วมกันในการด าเนินการจัดท าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพ่ือ  
การพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขึ้น 
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โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป  
 
 

[2-21] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ                
เพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม    เห็นชอบบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาระหว่าง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 7/2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 7/2561 ในวันพุธที่ 23 
พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 7/2561 ในวันพุธที่ 23 
พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.05 น. 
 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
      นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร ผู้ตรวจ 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 6/2561 วันพธุที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

      ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 
 
 

 


