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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่7/2561  

วันที่ 23 พฤษภาคม 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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์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. ผศ.ดร.ภาคิน    โชติเวชศิลป์    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ดร.นริสานันท์    เดชสุระ    ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. นางสาวมูนีเราะฮ์   ยีด า     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. นางเกตุวดี    หิรัญพงษ์    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. นางอริสสา     บัวเจริญ    เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน 
 
เปิดประชุมเวลา 09.10 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  แนวทางการจัดท าและเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
    และระดับบัณฑิตศกึษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม   บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดท าและเสนอหลกัสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบณัฑิตศึกษา ดังนี้ 

 1. ให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา โดยให้เริ่มต้นปรับปรุงหลักสูตรต้นปีที่ 4 
ก่อนที่หลักสูตรจะครบอายุ 5 ปี หรือก่อนที่ มคอ.ก าหนด 1 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้คณะและสาขาวิชาได้มี เวลาในการ
ปรับปรุงอย่างจริงจังและทันระยะเวลาที่ก าหนด  

 2. ให้ด าเนินการตามคู่มือการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามที่กองบริการการศึกษาก าหนด 
ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาให้ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือตามที่
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด 

 3. ให้คณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้รับผิดชอบวิเคราะห์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และหาวิธีการในการผลักดัน เพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 4. ในหลักสูตรที่มีวิชาทางด้านปฏิบัติการอย่างน้อย จ านวน 36 หน่วยกิต ให้ พิจารณาหลักสูตรให้
อยู่ในกลุ่มหลักสูตรปริญญาตรีตามวิชาชีพและปฏิบัติการ และสามารถพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรต่อเนื่องได้ 

 5. การบันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในครั้งต่อไป ขอให้คณะและ
ผู้เกี่ยวข้องส่งบันทึกข้อความเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ที่งานบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายธุรการ) เพ่ือเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอธิการบดีลงนาม 

 มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการแจ้งไปยังคณบดี ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้รับ
ทราบแนวทางการจัดท าหลักสูตรและถือปฏิบัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2561  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
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  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่           
25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกีย่วข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
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  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 6/2561  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 6/2561 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า [2-3] ระเบียบวาระที่ 1.1 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร แก้เป็น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  และบรรทัดที่ 7 จึงขออันเชิญ แก้เป็น จึงขอ
อัญเชิญ 
 2. หน้า [2-3] ระเบียบวาระที่ 1.2 บรรทัดที่ 5 การมีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ส านึกดี ปฏิบัติ
ดี และมีจิตอาสา แก้เป็น การมีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี และมีจิตอาสา 
 3. หน้า [2-4] ระเบียบวาระที่ 1.4 สาระส าคัญโดยย่อ แก้เป็น ดร.เกษม  บ ารุงเวช อธิการบดี ประธาน
การประชุม ขออนุญาตที่ประชุม  
 4. หน้า [2-16] มติที่ประชุมให้การเขียนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหัวข้อดังนี้ 

      1. ปรัชญาของหลักสูตรมีเรื่องเก่ียวกับการท าวิจัยที่ตอบสนองกับการพัฒนาท้องถิ่น  
 2. สภามหาวิทยาลัยอาจมีข้อซักถามสาขาวิชาว่ามีกลยุทธ์ในการหานักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร

นี้อย่างไร หรืออาจท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งจะช่วยยกระดับในเรื่อง
ของการมีภาคีเครือข่าย และท าให้นักศึกษามีความต้องการเรียนในสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น  

 3. การไปแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาเคมีต้องน าอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาเคมีไปแนะแนวด้วยตนเอง ไม่ควรให้อาจารย์ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ไปแนะแนวแทน ควรเน้นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงโรงเรียนโดยตรง 

http://www.yellowpages.co.th/profile/520595163038001
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5. หน้า [2-17] ข้อ 8 ให้ทบทวนการฝนความรับผิดชอบหลัก แก้เป็น ให้ทบทวนการก าหนดความ
รับผิดชอบหลัก 
 6. หน้า [2-19] ระเบียบวาระท่ี 5.4 รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร แก้เป็น รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ 

 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 6/2561 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 6/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.               
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561  

 
รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 6/2561 
วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา  
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5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย  
(วาระลับ) 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) เสนอการก าหนดต าแหนง่
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์
จ านวน 3 ราย (วาระลับ) และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
งานบริหารงานบุคคลและเลขานุการ 
ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว โดยจะน าเรือ่งนี้ 
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 5/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 

5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 
 

เห็ นชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และน า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาเคมเีรียบร้อยแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข
หลักสตูร โดยคณะและสาขาวิชาจะน า 
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 6/2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)  

 
5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (หลักสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 

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

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาศิลปะการแสดงเรยีบร้อยแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข
หลักสตูร โดยคณะและสาขาวิชาจะน า 
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 6/2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 

5.4 
ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมื อ ระห ว่า งวิทยาลั ย เทคนิ ค
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 

เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลยัเทคนิค
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย
และพัฒนาเรียบร้อยแล้ว โดยจะน าเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2561 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบ 
 
 
 

5.5 ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้า
ใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาระหว่างสถาบันมาตรวิทยา
แห่ งชาติกับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

เห็นชอบบันทึกความเข้าใจความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตร
วิทยาระหว่างสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติกับมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียบร้อยแล้ว โดยจะน าเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 
เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยัมีมติเห็นชอบ 
 
 
 

 มติ ที่ ป ระชุ ม   รั บท ราบข้ อมู ลการด า เนิ น งานและผลการด า เนิ น งาน ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2   ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
    ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ ์
    มาตรฐานหลกัสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
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 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ปีการศึกษา 2559-2560 และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)                   
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 20 หลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

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 16 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย.59 
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สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 2559 
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 สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 
2559 

20 เม.ย. 2559 29 มิ.ย.59 
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ที ่ สาขาวิชา 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(เห็นชอบ) 

สภา
วิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา
มหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

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 

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  

 

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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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  
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

วันที่ส่ง
เอกสารให้

สกอ. 

วันที ่
สกอ.

รับทราบ 
การด าเนินการ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี คร้ังท่ี วันเดือนปี 

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 ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(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   

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   

 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 6/2561 โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการจัดท าเป็นรายงานสรุป            
ให้เป็นภาพรวม ดังนี้ 
 1. หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 มีจ านวนหลักสูตรเท่าใด ผ่านการประชุม
ประจ าคณะผ่านการประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เมื่อใด และครบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 
เมื่อใด 
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 2. หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีจ านวนหลักสูตรเท่าใด ผ่านการประชุม
ประจ าคณะ ผ่านการประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เมื่อใด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการให้ความเห็นชอบวันที่เท่าใด และครบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อใด 
 
 
 

[2-10] 
 
 3. หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีจ านวนหลักสูตรเท่าใด ผ่านการ
ประชุมประจ าคณะ และระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อใด ผ่านการประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เมื่อใด 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบผลการให้ความเห็นชอบวันที่เท่าใด และครบระยะเวลาการ
ปรับปรุงหลักสูตร เมื่อใด 
 4. มอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการน าเสนอในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ  เรื่อง            
การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ให้ที่ประชุมสภาวิชาการได้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 
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 

24 เม.ย. 2561  

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   
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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  
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

5/2560 7 มิ.ย.
2560 

10/2560 27 ก.ย. 
2560 

25 ต.ค. 
2560 

8 ก.พ.61  

7 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2560 7 มิ.ย.
2560 

11/2560 11 ต.ค. 
2560 

13 พ.ย. 
2560 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ วันท่ีส่ง

เอกสาร
ให้สกอ. 

วันท่ี สกอ.รับทราบ 

ครั้งท่ี วันเดือน
ปี 

ครั้งท่ี วันเดือนป ี

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  

9 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
(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 

18 เม.ย.61 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2560  
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 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (สมอ.08) ประจ าปี พ.ศ. 2560   โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการรายงานให้ที่
ประชุมสภาวิชาการทราบว่าในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (สมอ.08) มีหลักสูตรใดบ้าง และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษายังไม่รับทราบหลักสูตรว่ามีหลักสูตรใดบ้าง  โดยให้น าระเบียบวาระนี้ไปบรรจุในระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ในหัวข้อเรื่อง ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ประจ าปี 
พ.ศ. 2559-2561 
      

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/1287 ลงวันที่                
11 สิงหาคม 2561 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่  18 เมษายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่  ศธ 0506 (1)/1286 ลงวันที่  24               
เมษายน 2561  

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม  รับทราบผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

 
ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 7/2561 วันพธุที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั (5 ป)ี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่องจากคณะและ
สาขาวิชาได้บรรจุและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ จ านวน 1 ราย คือ ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช ดังนั้นเพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาวศาสตร์บุญธาภา  ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ เป็น ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช  
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561     
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นางสาวศาสตร์บุญธาภา  ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ เป็น ดร.ธนาวรรณ  
รักษาพงษ์พานิช  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้ 
 1. ล าดับที่ 4 นางสาวศาสตร์บุญธาภา  ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ  สังกัดอยู่ในโรงเรียนสาธิต  จะมีวิธีการใดที่จะดึง
ศักยภาพของอาจารย์มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด มหาวิทยาลัยต้องวิเคราะห์และวางแผนในการจัดท า
หลักสูตรในระดับที่สูงขึ้น  และให้ใส่ข้อมูลในช่องหมายเหตุให้สมเหตุสมผล ไม่ควรใส่ว่า บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาประยกุต์ศิลป์  
   (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวชศิลป ์คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
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  ด้วย สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติ ให้น าหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม และรอบทความทางวิชาการของ ผศ.ดร.รัตนา  รักสกุลพาณิชย์ และนางเกตุวดี  หิรัญพงษ์ 
เผยแพร่อย่างเป็นทางการก่อน แล้วจึงน าหลักสูตรมาพิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์อีกครั้ง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บัดนี้ สาขาวิชาได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ และได้น าเรื่องนี้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. หน้า 2 ข้อ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ให้แก้ไขชื่อเต็มภาษาอังกฤษ เป็น  Bachelor of Fine and 
Applied Arts (Applied Arts) และข้อ 5.2 ประเภทหลักสูตร ให้ปรับเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 

2. หน้า 3 ข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา เนื่องจากรายวิชาที่เรียนใน
โครงสร้างหลักสูตรอาจยังไม่สามารถท าให้นักศึกษาไปประกอบอาชีพตามที่ระบุได้  อาจเพ่ิมเติมรายวิชาที่เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ 

3. หน้า 4 และหน้า 25 -26 ให้ทบทวนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกครั้ง และให้แก้ไขคุณวุฒิของ นายวิศิษฏ์  เพียร
การค้า ให้ถูกต้อง และให้เพิ่มเติมภาระการสอนของ นางสาวอรพิมพ์  สุขสุวรรณ ด้วย 

4. หน้า 7 ให้ทบทวนข้อ 13.3 การบริหารจัดการ โดยให้มีการท าความร่วมมือ และประสานงานกับ
สาขาวิชาหรือศิลปินมืออาชีพมาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้  และเชิญอาจารย์จากภายนอกหน่วยงานมาเป็นอาจารย์
พิเศษร่วมด้วย 

5. หน้า 8 ให้ทบทวนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ อีกครั้ง เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ให้ยกจุดเด่นของหลักสูตรให้ชัดเจน  
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6. หน้า 11 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปรับจ านวนนักศึกษาจาก 25 คน 
เป็น 30 คน และให้ทบทวนข้อ 2.6 งบประมาณตามแผนทั้งรายรับและรายจ่ายอีกครั้ง 

7. หน้า 18-20 ให้ทบทวนโครงสร้างรายวิชาเพราะประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้าน
ปฏิบัติการจะต้องมีวิชาทางด้านปฏิบัติอย่างน้อย จ านวน 36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
และควรปรับวิชาศิลปะอยุธยากับการสร้างสรรค์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ ให้เป็นวิชาทฤษฎี 

8. หน้า 20 วิชาผลิตภัณฑ์ชุมชน วิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และวิชาการออกแบบของที่ระลึก ใน
ค าอธิบายรายวิชามีขอบเขตในการเรียนการสอนเพียงใด  สามารถน าไปประกอบอาชีพตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 
ได้หรือไม่ และในข้อ 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ระบุหมายเหตุไว้ว่า ให้เลือกกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งต่อไปนี้โดยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประยุกต์ศิลป์ต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพประยุกต์ศิลป์หรือวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

9. หน้า 27-28 เรียงสลับหน้ากัน 
10. หน้า 28 ข้อ 4 ให้ระบุหมายเหตุเหมือนหน้า 20 
11. หน้า 29 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้ทบทวนการเขียนให้คุณลักษณะพิเศษ

ให้ ครอบคลุมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ การมีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี และมีจิตอาสา และในหลักสูตร
ยังขาดเรื่องสมรรถนะที่ส าคัญ เช่น การคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ต้องชัดเจน  

12. หน้า 39  ข้อ 3.6.1 ข้อ 1) ผลงานด้นประยุกต์ศิลป์ แก้เป็น ผลงานด้านประยุกต์ศิลป์ 
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13. หน้า 41-48 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในทุกรายวิชาใน

ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
(Curriculum Mapping) อีกครั้ง และแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึกษาให้ถูกต้อง 

14. หน้า 56 ข้อ 4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  ให้แก้ไขค าว่า ประสบการณ์ตรี เป็น ประสบการณ์ตรง 
15. หน้า 79 ให้ทบทวนค าอธิบายรายวิชาศิลปนิพนธ์ อีกครั้ง 
16. หน้า 83 ให้ทบทวนค าอธิบายรายวิชาประติมากรรมดินเผาอีกครั้ง 
17. ให้ตรวจสอบค าถูก-ผิด ตลอดเล่มหลักสูตรอีกครั้ง 
18. 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 

19. ให้คณะ สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตร
ทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุม            
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สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย   
    และระดับปริญญาโท จ านวน 17 ราย  รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 ราย  
    ประจ าภาคเรยีนท่ี 2/2560 (ครั้งที่ 2) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา                    
ระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 ราย ประจ า            
ภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 2) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 
จ านวน 4 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 21 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 2)  
ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติ             
ให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย และระดับปริญญาโท 
จ านวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 21 ราย  โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

 1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอส าเร็จการศึกษากับทาง ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 2. เจ้าหน้าที่ฯ ท าการตรวจสอบแบบค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอ

ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
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 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษา            

แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 

   เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนด 

  ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว  
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  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดย
นายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสอบผ่านก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนน              
ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนนหรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันได้  นักศึกษาอาจได้รับ
การยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
  ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์             
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
ภาษาอังกฤษ  
  ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 ราย 
  ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 73 ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 1 ราย 
  ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครอง (Govrnance Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ านวน 1 ราย 
  ตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561 
จ านวน 1 ราย 

 ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร 

ค.ม.(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) และหลักสูตร รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
  ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   
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  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้  
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  ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
  ตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 1 ราย 
  ตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๗ ราย 
  ตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3  

เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 จ านวน 6 ราย 
  ตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2  

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 จ านวน 1 ราย 
  การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 

จ านวน 1 ราย  
  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2559) จ านวน 1 ราย 
  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ   
 

จ านวนการเสนอให้ปริญญาระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย  และระดับปริญญาโท จ านวน 17 ราย  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 ราย  ประจ าภาคเรยีนท่ี 2/2560 (ครั้งที่ 2) 

 

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 3 1 4 
2 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2 5 10 15 
3 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก2 - 1 1 
4 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข - 1 1 

รวม 8 13 21 
ข้อเสนอ/ญัตติ    

        จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย 
และระดับปริญญาโท จ านวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 2) 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ

ปริญญาเอก จ านวน 4 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2560 (ครั้งที่  2) โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 1. หน้า 7 รายที่ 20 นางสาวแพทอง  สามพันธ์  ให้แก้ไขวันเดือนปีเกิด 
 2. หน้า 11 รายที่ 16 นางสาวแพทอง  สามพันธ์ ให้แก้ไขปีที่พิมพ์ในการตอบรับการตีพิมพ์/

น าเสนอผลงานวิจัย ให้ถูกต้อง 
 3. หน้า 22 แก้ไขค าว่า เจาะจง ให้ถูกต้อง 
 4. หน้า 42,45,57,60,63,69,75 บทคัดย่อภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา  

แก้เป็น  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) ......   
 5. หน้า 67 ให้ทบทวนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ อีกครั้ง 
 6. หนา้ 81-82 ให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกครั้ง โดยให้

ปรับเรียงล าดับเครื่องมือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 7. ในเอกสารประกอบการประชุมสภาวิชาการ ผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และประวัติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์ใดในการจัดท า ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาควรสรุปข้อมูลเอกสารในเล่มให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ  

 8. ประธาน และกรรมการสอบปากเปล่า มีรายชื่อซ้ าซ้อนเป็นจ านวนมาก ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ควรปรับเปลี่ยนอาจารย์ท่านอ่ืนมาเป็นประธานและกรรมการบ้าง  

 9. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ควรตรวจสอบว่านักศึกษาได้แก้ไขบทคัดย่อตาม
ข้อเสนอแนะของประธานและคณะกรรมการสอบปากเปล่าหรือไม่ หากไม่แก้ไขตามที่กรรมการเสนอแนะก็จะ            
ไม่น าเข้าให้ที่ประชุมพิจารณา และการบันทึกเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง  

 10. การท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกต้องมีความเข้มข้นมากกว่าในระดับปริญญาโท 
ผลการวิจัยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น แต่ในระดับปริญญาเอกงานวิจัยท าแล้ว
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงขอให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ดูแลการท าวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

 11. ในเล่มประวัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หน้า 23  ข้อ 10 ค าว่า สัญลักาณ์ แก้เป็น สัญลักษณ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบ (รา่ง) บนัทึกความเขา้ใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    พระนครศรีอยุธยา กับ Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
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  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ   เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตให้ นางอริสสา  บัวเจริญ เจ้าหน้าที่
งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสนใจที่จะท าบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสรุป
สาระส าคัญดังนี้ 
  1. การแลกเปลี่ยนสื่องานวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอื่น ๆ  
  2. การพัฒนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
  3. การท าวิจัยร่วมกัน 
  4. การแลกเปลี่ยนอาจารย์ 
  5. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
  6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบุคลากรฝ่ายบริหาร 
  7. การพัฒนาหลักสูตรที่มีความสนใจร่วมกัน 
  8. การท าความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในทั้งสองมหาวิทยาลัย 
  9. การท าความร่วมมือทางวัฒนธรรม  
  บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีกรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี  ขณะนี้งานวิเทศสัมพันธ์ได้สอบถามไป
ยังคณะแล้ว มีสาขาการวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ไม่รับนักศึกษากลุ่มนี้ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
ใหน้ าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ 
Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการ           
สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1.  นักศึกษาจีนที่มาเรียนมีทุกสาขาวิชาหรือไม่  ใช้ระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยกี่ปี  ได้รับ
งบประมาณเท่าใด  และเริ่มศึกษาปีการศึกษาใด 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 7/2561 วันพธุที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

 2. มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการแบบโครงการพิเศษ แบบเรียนระยะสั้น จะท าให้เกิดคุ้มค่าและได้
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 

 3. ขอให้มหาวิทยาลัยดูแลนักศึกษาจีนที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัย เพราะผู้ที่อยู่ในหอพักได้รับ
ผลกระทบโดยตรง เนื่องจากนักศึกษาจีนชอบออกก าลังกายช่วงเวลาดึก  ดื่มสุรา ส่งเสียงดัง โวยวาย ปีนรั้วเข้า-
ออกหอพัก  มหาวิทยาลัยควรจัดอาจารย์มาดูแลนักศึกษากลุ่มนี้เพ่ือปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการอยู่หอพัก
ร่วมกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    การเรยีนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมเีงือ่นไข 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ   เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตให้  ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเงื่อนไข 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ด าเนินการปรับปรุง         
เป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามกระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้           
และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยให้น ากลับไปตรวจสอบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติถูกต้องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือไม่               
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ             
การเรียนรู้ ที่ครบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร์และส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไม่แน่ใจว่าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะผ่านการอนุมัติจาก            
สภามหาวิทยาลัยเมื่อใด หากหลักสูตรดังกล่าวไม่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย กระบวนการตรวจ
ประกันคุณภาพหลักสูตรจ าเป็นต้องตรวจประกันจากหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
การจัดการการเรียนรู้ ถูกประกาศผลการประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพ คณะครุศาสตร์และส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าว
แบบมีเงื่อนไขและจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งผ่าน              
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเงื่อนไข 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเงื่อนไข และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการสภา
วิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 7/2561 วันพธุที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

 1. สภาวิชาการ ไม่ต้องการให้แก้ปัญหาโดยการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น หากครูตามโรงเรียนมีความต้องการที่จะเรียนเพ่ือน าวุฒิการศึกษาไปปรับคุณวุฒิ  ครูต้องเรียนใน
หลักสูตรนี้ก่อน หากมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ เพ่ือให้สามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ และจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ 
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 2. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องปรับการเขียนความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริงให้

ชัดเจน 
 3. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณ ทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ TCI ฐาน 1 และฐาน 2 เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  เพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นในวงการศึกษา  ซึ่งจะ
ท าให้มนีักศึกษามาเรียนเป็นจ านวนมาก 

 4. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรเสนอแผนการยกระดับการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 5. สภาวิชาการเสนอให้คณะ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องยืนยันข้อมูลผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ว่าได้เผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.  และมอบหมายให้คณะ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ตรวจสอบก่อนน าเสนอสภาวิชาการ  

 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 8/2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 8/2561 ในวันพุธที่ 27 
มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 7/2561 วันพธุที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 8/2561 ในวันพุธที่ 
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.05 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
      นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 

 


